
 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anmälningsärende 2020-01-20 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

 

 

 

Datum 

2020-01-08 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01034 1.1.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Melissa Lennartsson 
 

Datum 

20200102 Svante Stomberg  

  Kommunchef 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
 

 

Melissa Lennartsson 
Handläggare 
033 357075 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(4) 
Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01034 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärende 2020-01-20 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 
 

1. Yttrande sänt till Lantmäteriet om beteckning på SCB:s  
tätorter 2018    (bil.) 
Dnr 2019-00999 
 

2. Skrivelse från Yrkeslärarna på Hantverksprogrammet  
Textil Design om gymnasieprogrammet Textil Design (bil.) 
Dnr 2019-00981 
 

3. Skolinspektionens beslut på ansökan om godkännande 
som huvudman för gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium  
Borås i Borås kommun   (bil.) 
Dnr 2019-00233 
 

4. Svar på brev om minoritetsservicens flytt  (bil.) 
Dnr 2019-00955 
 

5. Grundskolenämndens beslut om urvalsprinciper för  
skolplacering i Borås Stads skolor   (bil.) 
Dnr 2019-00832 
 

6. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den 18  
november 2019    (bil.) 
Dnr 2019-00031 
 

7. Protokoll från styrelsemöte för Borås Djurpark AB den 
30 oktober 2019    (bil.) 
Dnr 2019-00031 
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8. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB den 
11 november 2019    (bil.) 
Dnr 2019-00031 
 

9. Låt Myråsskolans elever gå på Kyllared under renovering! 
Dnr 2019-01004     
Namninsamling med 393 underskrifter. 
 

10. Länsstyrelsens beslut om förordnande av notarius publicus  
och biträdande notarius publicus i Borås kommun (bil.) 
Dnr 2019-01047 
 

11. Länsstyrelsens beslut om rättelse enligt 36 § förvaltnings- 
lagen: Beslut om förordnande av notarius publicus och  
biträdande notarius publicus i Borås kommun  (bil.) 
Dnr 2019-01047 
Anmälts tidigare i Kommunstyrelsen men nu med en rättelse  
enligt 36 § förvaltningslagen. 
 

12. Direktionsprotokoll från Boråsregionens sammanträde  
den 27 september 2019   (bil.) 
Dnr 2017-00793 
 

13. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den  
28 oktober 2019    (bil.) 
Dnr 2019-00031 
 

14. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB den 
2 december 2019    (bil.) 
Dnr 2019-00031 
 

15. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö  
AB den 28 november 2019   (bil.) 
Dnr 2019-00031 
 

16. Lägesbild Norrby rapport 
Dnr 2019-01055    (bil.) 
 

17. Finansrapport Borås Stad 2019-11-30 
Dnr 2019-00022    (bil.) 
 

18. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den  
2 december 2019    (bil.) 
Dnr 2019-00031 
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19. Borås Stad-Utbildnings- och övningsplan 2019-2022  
– plan     (bil.) 
Dnr 2019-01069 
 

20. Miljö- och konsumentnämndens beslut om taxa 2020  
för alkohol, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel (bil.) 
Dnr 2019-01043 
 

21. Skrivelse till kommunalråden om tillsynsavgifter  
serveringstillstånd/ budget 2020   (bil.) 
Dnr 2019-01006 
 

22. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den  
5 december 2019    (bil.) 
Dnr 2019-00031 
 

23. Namninsamling med 273 namnunderskrifter: Protest  
mot förslag till nedläggning av Kransmossens friluftsgård  
Dnr 2019-01040 
 

24. Protokoll från styrelsemöte för Borås kommuns Parkerings (bil.) 
AB den 4 december 2019 
Dnr 2019-00031 
 

25. Protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads samordnings- 
förbund den 6 december 2019   (bil.) 
Dnr 2019-00133 
 

26. Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbunds sammanträden den 6 december 2019 (bil.) 
Dnr 2019-00202 
 

27. Protokoll från Centrala funktionshinderrådets sammanträde  
den 5 september 2019   (bil.) 
Dnr 2019-00024 
 

28. Protokoll från Centrala pensionärsrådets sammanträde  
den 5 september 2019   (bil.) 
Dnr 2019-00025 
 

29. Direktionsprotokoll från sammanträde den 6 december  
2019 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (bil.) 
Dnr 2019-00208 
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30. Miljörapport 2019 (Kommunstyrelsen)   (bil.) 
Dnr 2019-00739    
  

31. Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i  
Borås AB den 5 december 2019   (bil.) 
Dnr 2019-00031 
 

32. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö  
AB den 16 december 2019   (bil.) 
Dnr 2019-00031 
 

33. Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB den  (bil.) 
17 december 2019 
Dnr 2019-00031 
 

34. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB den  
12 december 2019    (bil.) 
Dnr 2019-00031 
 

35. Sociala omsorgsnämndens beslut om ersättning för  
utförande av LSS daglig verksamhet enligt LOV 2020 (bil.) 
Dnr 2019-01097 
 

36. Planerings- och uppföljningssamtal med de kommunala  
bolagen    (bil.) 
Dnr 2019-00034 
 

37. Verksamhetsplan, internbudget och investeringsbudget  
år 2020 från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (bil.) 
Dnr 2019-01110 
 

38. Redovisning av utbildningsbidrag 2019 från Vänsterpartiet  
i Borås    (bil.) 
Dnr 2019-01108 

 
               

 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens Ordförande 

Svante Stomberg 
Kommunchef 
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'lennart.dehlin@lm.se' 
 
Yttrande i ärende LM2019/019101 ang beteckningar på tätorter 2018 
 
 
Hej.  
 
Borås Stad har fått remiss i ärende LM2019/019101 
Nya statistiska tätorter efter SCB:s tätortsavgränsning 2018 
 
Samråd har skett med Borås Stads samhällsbyggnadsförvaltnings lantmäteriavdelning. 
 
Borås Stad svarar OK på de föreslagna beteckningarna: 
” T5010 Sandared”  
respektive  
”T4816 Frufällan och Tosseryd”. 
 
 
Vänliga hälsningar 
  
Monica Lindqvist 
Strategisk samhällsplanerare 
  
Borås Stad - Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55 
501 80 Borås 
033-35 73 22 
0768-88 73 22 
www.boras.se 
facebook.com/borasstad 
  
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer 
information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
 
 

http://www.boras.se/
https://www.boras.se/pub










  

Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen 

  

  

Det är med stor sorg som vi konstaterar att Borås som textilstad nu går mot sin 
grav. 

Vi arbetar och kämpar för att Borås stolthet, det Textila Arvet textilindustrierna, 
modeindustrierna och den textila utbildningen skall fortsätta att sätta Borås på 
kartan. Vi känner oss tillintetgjorda av beskedet att kommunen tänker ta beslutet 
att plocka bort grunden till den textila kunskapen i Borås.  

  

Nyligen var vi på en föreläsning på högskolan om de textila företagandet, man 
pratade om produkter som säljer mycket, ger mycket pengar och om 
profilprodukter som säljer lite och inte bidrar till lönsamheten, men hjälper till att 
ge företaget sin profil. 

Vi ser oss som den produkten i Företaget Borås kommuns utbildningsförvaltning. 
Försvinner vi så försvinner också Borås stads profil på sikt. 

  

För att förstå hur det här har kunnat ske efterfrågar vi nu den risk och 
konsekvensanalys som naturligtvis har föregått det här beslutet. 

Vi har inte varit delaktiga i detta med den erfarenhet och kännedom om 
verksamheten som vi besitter så borde vi ha ingått i analysarbetet ? 

  

Konfektionsindustrins utmaning inför framtiden 

Miljödebatten idag kräver att det skall bli en förändring på det sätt som vi idag 
konsumerar kläder.  

Dagens konsument har för vana att konsumera många billiga plagg. För att ett 
plagg skall bli billigt i butik krävs en textil kvalité som i många fall inte håller 
länge , men framför allt inte håller sig snygg. 



I framtiden måste vi konsumera mycket färre plagg som har lång livslängd både 
när det gäller hållbarhet och modegrad. Plaggen måste dessutom passa in i fler 
sammanhang än tidigare. Detta kräver fördjupade kunskaper i branschen där våra 
elever är framtiden. 

  

Det kommer med jämna mellanrum upprop om att det saknas kompetent 
arbetskraft i branschen eftersom man tar hem mer och mer av produktionen till 
Sverige. 

  

Regeringen har ju tillsatt en ”utredning för att dimensionera utbildningen utifrån 
regionala och nationella kompetensbehov. Syftet med utredningen är bland annat 
att trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen, effektivisera 
resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt och brett utbud av 
utbildningar av hög kvalitet. Syftet är även att främja en likvärdig utbildning och 
minska segregationen inom gymnasieskolan.” 

(Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 191001 handlingar. pdf) 

  

Med tanke på detta och den region vi verkar i så känns det som man måste höja 
intresset för textilbranschen för att kunna fylla de kompetensbehov som vår region 
behöver och dessutom hela Sverige. 

  

Idag är det få ungdomar som har kunskap om vilka yrken som man kan ha där 
man jobbar med att skapa kläder, det får till följd att antalet sökande till alla textila 
utbildningar är sjunkande. På vidareutbildningarna tar man nu in elever som 
egentligen inte har tillräckliga förkunskaper och sänker sedan nivån på sin egen 
utbildning för att eleverna skall klara den. Precis tvärtemot vad man egentligen 
skulle behöva göra.  

  

På gymnasiet har vi nu i många år haft färre elever än vad vi borde ha ur ett 
ekonomiskt perspektiv, det har till följd att vi har mera tid för varje elev, 
konsekvensen av detta har blivit att vi har kunnat höja nivån på utbildningen så de 
få elever som går ut hos oss nu har med sig än högre kunskap som dessutom är 
mera branschanpassad än innan. Våra elever finns representerade på Borås 
yrkeshögskola, Nordiska textilakademin och Textilhögskolan varje år. Vi har 
dessutom elever som har kunnat gå direkt ut i yrkeslivet och startat företag direkt 



efter sin utbildning hos oss, XV.produktion är ett företag där alla kommer direkt 
ifrån våran gymnasieutbildning/yrkesvux och de gör ett fantastiskt arbete idag och 
deras företag växer hela tiden. Här har dessutom den nya tidens miljötänk fått en 
central plats. 

  

Man har under alla år hotat oss med att vi inte har tillräckligt med elever och att 
om vi inte löser det så kommer vi att få lägga ner gymnasieprogrammet Textil 
design. 

I år är däremot första gången som man faktiskt har givit oss tid att arbeta för att 
öka medvetenheten hos högstadieeleverna om vad modebranschen kan erbjuda 
dem för yrkesmöjligheter. Detta gör vi genom att besöka textilslöjdslektioner och 
prata och berätta om vilka yrken som finns och vad de gör. Eleverna har 
manifesterat att de inte haft en aning om detta då det ända som figurerar i media är 
sömnaden i låglöneländer. 

Att man då tar bort möjligheten för eleverna att kunna söka Textil Design här i 
Borås känns ju som en paradox. 

Det minsta man kunde förvänta sig är väl att vi skulle få ha intaget kvar tills vi ser 
om vårat arbete ger resultat? 

  

Vi måste först och främst arbeta för vår bransch och de ungdomar som brinner för 
att få arbeta där. 

Skall vi nu istället se oss tvungna att rekommendera elever som ser det här yrket 
som sin framtid att söka sin utbildning i Göteborg? 

  

Våra önskemål inför framtiden: 

1)   Att intaget öppnas för elever att söka läsåret 2020-2021 

2)   Att programmet får särskild stöttning för att informera om yrkesvalen som 
finns i textilbranschen. 

3)   Att vi får tid på oss att medvetandegöra branschföretagen om situationen och 
dess konsekvenser så att vi kan få stöttning därifrån när det gäller att sprida 
kunskap om branschen. 

  



Med vänlig hälsning Yrkeslärarna på Hantverksprogrammet Textil Design 

Renate Pohl Medina 

Lena Wiklund 

Kristina Reinholdsson 

  

 

 

 
Med Vänliga hälsningar 
Renate Pohl Medina 
Viskastrandsgymnasiet Borås Stad 
Yrkeslärare Hantverksprogrammet Textil design 
Mobil: +46 768 - 88 77 69 
Besök oss gärna på https://www.facebook.com/TextilDesignBoras/ 
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Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10  

www.skolinspektionen.se

Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium Borås i Borås 
kommun 

Beslut
Skolinspektionen godkänner Hvilan Utbildning AB (556606-6980) som huvudman för 
gymnasieskola vid Hvilan Gymnasium Borås i Borås kommun. Godkännandet avser utbildning 
på de nationella ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi, naturvetenskapsprogrammet 
med inriktningen naturvetenskap och samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen 
beteendevetenskap.

Bakgrund 
Hvilan Utbildning AB har ansökt om godkännande som huvudman vid Hvilan Gymnasium Borås 
i Borås kommun. 

Motivering till beslut

Rättslig reglering om förutsättningar för godkännande
Enligt 2 kap. 5 § första stycket skollagen (2010:800) får enskilda efter ansökan godkännas som 
huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och fritidshem. 

Enligt 5 § andra stycket ska godkännande lämnas om den enskilde 

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten,

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, 
och

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vidare krävs enligt 5 § tredje stycket att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en 
juridisk person krävs att samtliga som anges i 5 a § 1-4 bedöms lämpliga. Vid 
lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det 
allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. 
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För att godkännande ska lämnas krävs enligt 5 § fjärde stycket därutöver att utbildningen inte 
innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet 
avser gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del 
av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. Avser godkännandet 
förskoleklass och grundskola krävs därutöver att elevunderlaget är tillräckligt för att 
verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt.

I fråga om en juridisk person ska enligt 2 kap. 5 a § prövningen enligt 5 § andra stycket 1 och 
tredje stycket sammantaget avse

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över 

verksamheten.

Ägar- och ledningsprövning
Skolinspektionen har mot bakgrund av utredningen i ärendet fastställt ägar- och 
ledningskretsen till att omfatta följande personer: 

Sten Olsson, Stefan Hellmer, Rolf Ahrling, Maria Hammenberg, Ingalill Hellberg, Eric Winding, 
Alvar Kårfors, Elisabeth Broberg Lewen, Magnus Edring, Helen Schalin, Eva Axelsson och Stefan 
Olsson.

Ovanstående personer har prövats i egenskap av styrelse- och ledningsperson och/eller ägare 
med väsentligt inflytande i följande bolag och förening:

Hvilan Utbildning AB och Gröna Näringens Riksorganisation Ideell Förening (GRO).

Av kreditupplysning avseende Hvilan Utbildning AB, beställd av Skolinspektionen den 18 
november 2019, framgår att Magnus Edring avregistrerades i bolaget den 17 september 2019. 
Han omfattas därmed inte längre av ägar- och ledningskretsen.

Det har av utredningen i ärendet inte framkommit annat än att den enskilde genom erfarenhet 
eller på annat sätt förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt att 
samtliga personer inom ägar- och ledningskretsen i övrigt bedöms som lämpliga.

Huvudmannens förutsättningar
Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet gör 
Skolinspektionen den samlade bedömningen att Hvilan Utbildning AB har ekonomiska 
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förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten samt även i övrigt har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna. 

Påtagliga negativa följder
Enligt Borås kommun finns det 1 316 ungdomar i åldern 16 år i kommunen år 2019. Kommunen 
beräknar att det år 2024 kommer att finnas 1 533 ungdomar i åldern 16 år i kommunen. 

Skolinspektionen har gett Borås kommun och närliggande kommuner tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Av de yttranden som inkommit framgår följande. Borås kommun uppger att 
kommunen har för avsikt att med en mer flexibel organisation möta ett ökat elevantal. 
Kommunen uppger vidare att nya fristående aktörer skulle kunna påverka genomförandet av 
de planerade förändringarna och leda till negativa ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenser på både kort och lång sikt. Herrljunga kommun uppger att en 
utökning av friskoleplatser på ekonomi-, natur- och samhällsvetenskapsprogrammen i 
närområdet inom pendlingsbart avstånd utgör en påtaglig risk när det gäller möjligheten för 
kommunen att bibehålla en kvalitativt god utbildning. Marks kommun uppger att en etablering 
enligt ansökan bedöms kunna ge vissa negativa ekonomiska och verksamhetsmässiga följder. 
Vidare uppger kommunen att den sammanvägda bedömningen av positiva och negativa 
konsekvenser får göras av Skolinspektionen.

Ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi
Hvilan Utbildning AB har uppgett att de avser att starta den ovan rubricerade utbildningen 
läsåret 2020/21 med 25 utbildningsplatser. 

Antagningsstatistik från Borås kommun visar att det inför läsåret 2019/20 finns 227 behöriga 
förstahandssökande till ekonomiprogrammet. 

Naturvetenskapsprogrammet med inriktningen naturvetenskap
Hvilan Utbildning AB har uppgett att de avser att starta den ovan rubricerade utbildningen 
läsåret 2020/21 med 25 utbildningsplatser. 

Antagningsstatistik från Borås kommun visar att det inför läsåret 2019/20 finns 175 behöriga 
förstahandssökande till naturvetenskapsprogrammet. 

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap
Hvilan Utbildning AB har uppgett att de avser att starta den ovan rubricerade utbildningen 
läsåret 2020/21 med 25 utbildningsplatser. 

Antagningsstatistik från Borås kommun visar att det inför läsåret 2019/20 finns 248 behöriga 
förstahandssökande till samhällsvetenskapsprogrammet. 

Vid bedömningen av påtagliga negativa följder har Skolinspektionen tagit hänsyn till antalet 
behöriga förstahandssökande till de nationella programmen som bedrivs av kommunen samt 
antalet utbildningsplatser som sökanden planerar att erbjuda. Utifrån dessa uppgifter bedömer 
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Skolinspektionen att etableringen inte skulle innebära påtagliga negativa följder för Borås 
kommun. Skolinspektionen bedömer vidare att de invändningar mot en etablering som 
framförts i yttrandena inte är av den grad att ansökan ska avslås.

Skolinspektionens helhetsbedömning är därmed att de ovan rubricerade etableringarna inte 
skulle innebära sådana påtagliga negativa följder för eleverna eller för den del av skolväsendet 
som anordnas av Borås kommun eller närliggande kommuner på lång sikt att ansökan ska 
avslås. 

Villkor för godkännandet
Utbildningen får starta tidigast under kalenderåret 2020. 

Av 2 kap. 3 a § gymnasieförordningen följer att när en enskild huvudman har godkänts för en 
utbildning ska utbildningen starta senast vid början av det läsår som inleds två år efter 
godkännandet. 

Det innebär att de utbildningar som omfattas av godkännande enligt detta beslut ska starta 
senast vid början av läsåret 2021/22. Om utbildningen inte har startat senast vid denna 
tidpunkt förfaller godkännandet.

Upplysning
Hvilan Utbildning AB ansvarar enligt 2 kap. 8 § skollagen för att utbildningen genomförs i 
enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen 
och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.

Av 2 kap. 5 b § skollagen följer att enskilda huvudmän ska anmäla förändringar i den krets av 
personer som avses i 5 a § till Skolinspektionen senast en månad efter förändringen.

Godkännandet medför en rätt för huvudmannen till bidrag från elevens hemkommun. 
Bestämmelser om bidrag finns i skollagen och gymnasieförordningen (2010:2039).

Godkännandet avser endast den huvudman som anges i beslutet. Huvudmannaskapet för 
skolenheten får inte utövas av någon annan fysisk eller juridisk person.

Etableringskontroll 
Skolinspektionen kommer att genomföra en etableringskontroll av huvudmannen och de 
godkända utbildningarna inför skolstart. Mer information om etableringskontrollen finns på 
Skolinspektionens webbplats. 

Hur man överklagar, se hänvisning.
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På Skolinspektionens vägnar

X Sara Angeria

Beslutsfattare
Signerat av: Sara Angeria

X Frida Hedberg

Utredare/ föredragande
Signerat av: Frida Hedberg

Kopia till
Borås kommun
Bollebygds kommun
Herrljunga kommun
Marks kommun
Tranemo kommun
Svenljunga kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun
SCB
CSN
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Överklagande av beslutet
Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till 
Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 23069, 
104 35 Stockholm.

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna ska 
överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De skäl som 
finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller dennes 
ombud.



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2019-11-20 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2019-00955 1.1.2.25 

 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 
 

 

 

Minoritetsservicens flytt från Stadshuset till Vulcanus 

Samarbetsorgan för Borås finska föreningar har skrivit till kommunstyrelsen 

med synpunkter på minoritetsservicens flytt till Vulkanushuset.  

 

Skrivelsen har besvarats av kommunalrådet Malin Carlsson 

 

Stadsledningskansliet 

 
 
Eva Andreasson 
Handläggare 









 

 

Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Joakim Cannerfors 
Handläggare 
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Datum 
2019-09-23 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00053 3.5.4.0 
 

  

 

Urvalsprinciper för skolplaceringar 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden godkänner upprättad skrivelse och fastställer 
urvalsprinciper för skolplaceringar samt översänder skrivelsen till 
Kommunstyrelsen för kännedom.   

Ärendet i sin helhet 
Utredaren föreslår att Grundskolenämnden utvidgar de idag gällande 
urvalsprinciperna för skolvalet till att generellt gälla för skolplaceringar i Borås 
Stads skolor. Utredaren föreslår dessutom ett antal förtydliganden samt 
redaktionella ändringar i urvalsprinciperna. 

Ett förslag till urvalsprinciper har tagits fram. Först redovisas urvalsprinciperna 
som Grundskolenämnden fastställde inför läsåret 2019/2020 med strykningar i 
rött, tillägg i blått och kommentarer i grönt. Därefter redovisas det slutliga 
förslaget i sin helhet efter ändringarna.  
 
Den politiska bedömningen är att syskonförtur är värdefullt för både barnen 
och familjerna. Den eventuella rättsförlust enskilda riskerar att löpa skall vägas 
emot värdet av att ha regler som har stor acceptans bland invånarna. 
Föregående år, då förvaltningen också tillämpade syskonförtur förelåg det inte 
stora problem eller klagomål beträffande regeln om syskonförtur. Av dessa skäl 
kvarstår syskonförtur i reglerna för kommande läsår.      

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut om obligatoriskt skolval november 2016.                  

Samverkan 
FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
Protokollsanteckning från Vänsterpartiet 

Peter Wiberg lämnar följande protokollsanteckning: 
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Under denna punkt på dagordningen ställde Vänsterpartiet på nytt frågan om 
de föreslagna skrivningarna gällande syskonförturen enligt förvaltningens 
bedömning var synkroniserade med rådande lagstiftning. Svaret från 
förvaltningen var återigen ”nej”, i likhet med vad som framkom på förra 
sammanträdets utvärdering av skolvalet, varpå undertecknad för de andra 
ledamöterna uttryckte uppfattningen att en kommunal nämnd bör följa 
lagstiftning. (Detta bland annat med hänvisning till 1 kap 1 § i 
Regeringsformen; ”Den offentliga makten utövas under lagarna”). Det framgick 
att politiker från andra partier gjorde en annan juridisk bedömning än 
förvaltningen. 

Vänsterpartiets uppfattning om olika så kallade fria skolval är känd och i 
korthet verkar det i Borås mest gå ut på att slösa förvaltningens resurser. 
Däremot har jag personligen ingen uppfattning om syskonförtur som 
urvalsprincip är bra eller dålig ur ett medborgarperspektiv, när skolvalet väl är 
på plats. Jag har ej heller juridisk kompetens att bedöma lagligheten. Men jag 
vill på detta vis markera att jag tycker att ärendet är störande och obekvämt och 
samtidigt förtydliga att nämnden fattar beslut mot förvaltningens 
rekommendation i detta ärende.  

 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
grundskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Joakim Cannerfors 
Handläggare 
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Urvalsprinciper för skolplacering i Borås Stads 
skolor 
 
Allmänt 
Enligt skollagen är huvudregeln att barnet ska placeras vid den skola där 
vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Undantag från huvudregeln ska göras 
”om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade 
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts” (Skollagen 
2010:800, förskoleklassen 9 kap. 15 § första stycket, grundskolan 10 kap. 30 § 
första stycket). Detta brukar benämnas närhetsprincipen.  
 
Grundskoleförvaltningen placerar elever enligt vårdnadshavarnas önskemål så 
långt det är möjligt i de kommunala skolorna.  
 
Urval för placering i årskurserna F-3: Om antalet platser på en skola är färre 
än antalet sökande tillämpas i första hand syskonförtur och i andra hand relativ 
närhet.  
 
Urval för placering i 4-9: Om antalet platser på en skola är färre än antalet 
sökande tillämpas relativ närhet. 
 
Om det finns synnerliga organisatoriska skäl (t.ex. att ombyggnad av en skola 
skulle krävas för att tillgodose en elevs behov), kan en elev med omfattande 
funktionsnedsättning erbjudas förtur till en viss skola. 
 
Omvänt gäller också att en sådan elev kan anvisas annan skola än den önskade 
om den önskade placeringen skulle medföra ”att betydande ekonomiska eller 
organisatoriska svårigheter uppstår för kommunen”. 
(9 kap 15 § 2 st. och 10 kap 30 § 2 st. 1 p. SL) 
 
För elever i årskurs 1-9 gäller också att en elev kan omplaceras eller nekas 
önskad skolplacering ”om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers 
trygghet och studiero”. 
(10 kap 30 § 2 st. 2 p. SL) 
 
Syskonförtur 
Syskonförtur gäller endast för placering i årskurserna F-3.  
För att syskonförturen ska gälla ska barnet ha syskon med placering i årskurs 
F-5 i aktuell skola det läsår som barnet börjar i skolan.  
Syskonförturen gäller endast till de tre närmaste skolorna från barnets 
folkbokföringsadress. Vårdnadshavarna måste aktivt ange att de önskar 
syskonförtur i skolvalet för att syskonförturen ska gälla. Med syskon avses 
biologiska syskon samt samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett 
vårdnadshavare.  
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Relativ närhet 
Relativ närhet innebär att kommunen får bedöma vilka elever som har bäst rätt 
till en plats på en vald skola i förhållande till andra. Syftet med den relativa 
närhetsprincipen är att ingen elev ska få orimligt långt till sin skola. Mätning av 
avstånd och bedömning av relativ närhet görs av kommunen. Med avstånd 
menas den faktiska väg som man kan gå- eller cykla till skolenhetens mitt från 
folkbokföringsadressen (husets mitt). Mätningarna sker i Lantmäteriets 
karttjänst. I de fall folkbokföringsadress saknas som t.ex. för asylsökande utgår 
Grundskoleförvaltningen från registrerad adress. 
 
Så här räknar vi ut relativ närhet: 
Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade 
skolan. 
 
Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste 
skolan som har ledig plats. Avståndsskillnaden mellan dessa kallar vi relativ 
närhet. Vi ser alltså hur mycket en elev skulle förlora i avstånd på att inte få 
önskad skola. 
 
Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga barn som har sökt samma 
årskurs på samma skola. Om två barn önskat samma skola och bara ett av dem 
kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den 
alternativa skolan som har rätt till platsen. Om två elever har samma relativa 
närhet prioriteras den elev som har längst skolväg till önskad skola. Om 
eleverna skulle bo i samma trappuppgång har den elev som bor högre upp 
längst skolväg. 
 
Exempel 
Både elev 1 och elev 2 vill i första hand gå på Skola A. Enligt den relativa 
närhetsprincipen så har Elev 1 rätt till platsen på skola A, eftersom hen har 
längre till sin närmaste alternativa kommunala skola, Skola B, än vad elev 2 har. 
Elev 2 har ju bara 500 m till sin närmaste alternativa skola. Den matematiska 
uträkningen blir enligt följande:  
Elev 1: 1200 m – 400 m = 800 m (värdet för relativ närhet) 
Elev 2: 500 m – 300 m = 200 m (värdet för relativ närhet)  
 

 
 
 
 
Skolval 
Inbjudan till skolvalet görs till barn som är folkbokförda i Borås Stad och som: 
 

• ska börja förskoleklass 
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• går på en skolenhet där nästa årskurs inte finns 
• går i åk 6 på en fristående skola 
• går i åk 6 i en annan kommun 

 
Elever i åk 6 på fristående skola och i annan kommun måste aktivt efter 
inbjudan anmäla att de önskar delta i skolvalet. Om detta inte sker förutsätts 
eleven gå kvar i fristående skolan eller i annan kommun. 
 
Samtliga vårdnadshavare till elever som omfattas av skolvalet får information 
hemskickad till sin folkbokföringsadress. Grundskoleförvaltningen fastställer 
vilka datum som gäller inför varje år för skolvalet. Sökanden som omfattas av 
skolvalet har möjlighet att välja och rangordna tre skolor. Samtliga 
vårdnadshavare måste bekräfta valet för att det ska gälla. Om sökanden ej 
kunnat erbjudas plats vid något av sina tre önskemål så placeras eleven på 
närmaste kommunala skola med ledig plats enligt relativ närhet. 
 
Om vårdnadshavarna inte inkommer med en ansökan skickar 
Grundskoleförvaltningen påminnelser. Om dessa inte hörsammas av 
vårdnadshavarna placeras eleven på närmaste kommunala skola med ledig plats 
enligt relativ närhet. 
 
 
Adressändring 
Vid flytt ska den nya folkbokföringsadressen beaktas vid kommunens beslut 
om skolplacering, under förutsättning att vårdnadshavare kan visa upp ett 
köpekontrakt på en bostad eller ett hyreskontrakt. Inflyttning till den nya 
folkbokföringsadressen ska ha skett senast 1 september aktuellt år, vilket ska 
framgå i kontraktet. Kommunen kan bara ta hänsyn till adressändring om 
vårdnadshavare har meddelat detta innan beslut om skolplacering. 
 
 
Löpande skolplaceringar 
Vårdnadshavare till elever som under läsåret flyttar till Borås eller önskar byta 
skola anmäler detta till Placeringsenheten som löpande fattar beslut om 
skolplaceringar enligt dessa urvalsprinciper. En elev som får avslag på sin 
ansökan kvarstår med sin ansökan under den termin som ansökan görs och 
ärendet bevakas kontinuerligt för den händelse att en plats blir ledig på önskad 
skola. Ansökningarna gallras vid terminsslutet och vårdnadshavarna måste på 
nytt ansöka om skolplacering om de fortfarande vill byta skola. 
 
Dessa urvalsprinciper fastställdes av Grundskolenämnden 2019-09-23. 
Urvalsprinciperna skall revideras i september 2020. 
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Ewa Broniewicz
Länsjurist

010-2244634

Thord Elvljung
Per Söderkvist
Lilla Brogatan 19-21
503 35 Borås

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Förordnande av notarius publicus och biträdande 
notarius publicus i Borås kommun

Beslut
Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 1 § förordningen om notarius publicus
advokaten Thord Elvjung att från och med den 16 december 2019 och tills
vidare, dock längst till och med den 31 december 2029 vara notarius publicus med
Borås kommun som verksamhetsområde.

Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 2 § förordningen om notarius publicus
(1082:327), advokaten Per Söderkvist att från och med den 16 december 2019 och
tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2027 vara biträdande 
notarius publicus med Borås kommun som verksamhetsområde.
Per Söderkvist ska tjänstgöra vid förfall för notarius publicus Thord Elvjung.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har ledigförklarat uppdraget som notarius publicus i Borås kommun 
och vid eventuell succession uppdraget som biträdande notarius publicus inom 
samma verksamhetsområde. Vid ansökningstidens utgång har två sökande anmält 
sitt intresse för uppdraget som notarius publicus: advokaten Thord Elvjung och 
advokaten Christian Bengtsson samt ytterligare två sökande har anmält sitt intresse
för uppdraget som biträdande notarius publicus: advokaten Per Söderkvist och 
advokaten Peter Algar.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen finner att Thord Elvjung och Per Söderkvist uppfyller kraven i 
förordningen om notarius publicus och att de i den prövning som gjorts av 
sökandena i ärendet bedöms vara lämpligast för uppdraget. 

Länsstyrelsen anser att lämplig tidsgräns för förordnande som notarius publicus är
tio år. Tidsbegränsning för förordnande som biträdande notarius publicus gäller på
samma sätt som för en ordinarie notarius publicus.
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Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 1 § förordningen (1982:327) om notarius publicus i varje län ska det finnas
minst en notarius publicus. Länsstyrelsen förordnar notarius publicus. I
förordnandet ska länsstyrelsen ange det område inom vilket den förordnade är
skyldig att verkställa förrättningar. Den förordnade är behörig att verkställa
förrättningar också utanför det angivna området.

Enligt 2 § förordningen, kan länsstyrelsen förordna en eller flera biträdande
notarius publicus. Sådana förordnanden kan begränsas till viss tid. Biträdande
notarius publicus tjänstgör när notarius publicus är ledig eller hindrad att
tjänstgöra. Förordnas fler än en biträdande notarius publicus, ska länsstyrelsen
bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av funktionschefen Anna Blomberg med länsjuristen Ewa 
Broniewicz som föredragande.

Anna Blomberg

Ewa Broniewicz

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Borås kommun

Utrikesdepartementet, Juridiska expeditionen

Christian Bengtsson
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, Kyrkängsgatan 8, 503 38 Borås

Peter Algar
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, Kyrkängsgatan 8, 503 38 Borås 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan 
till Länsstyrelsen i Västra Götalands län antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 GÖTEBORG.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del 
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be 
att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 e-postadress, och
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 38206-2019.
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Direktionsprotokoll 2019-09-27 
 

Plats och tid Borås kl 9.00 – 12.20 
  
Omfattning §§ 71-86 
  
Beslutande  Lisa Dahlberg (S) Ordförande 
 Annette Carlson (M) 
 Michael Plogell (FR) 
 Gunnar Andersson (M) 
 Stefan Carlsson (S) 
 Tony Hansen (S) 
 Roland Karlsson (C) 
  
Ersättare Lars-Erik Olsson (S) 
 Kerstin Hermansson (C) §§ 71-84 
 Niklas Arvidsson (KD) §§ 71-84 
 Mats Palm (S) 
 Tomas Johansson (M) 
 Johan Björkman (M) 
 Wiktor Öberg (M) 
 Tony Willner (S) §§ 71-84 
  
Adjungerade Jan-Olof Sundh (V) 
 Mikael Levander (NU) 
 Crister Spets (SD) 
 Anna Svalander (L) 
  
Övriga  Magnus Haggren, Förbundsdirektör  
 Linda Bergholtz, Administrativ chef 
 Ann-Charlotte Klarén, VästKom § 76 
 Ingela Johansson, eSamordnare § 76 
 Anna Laang, Regionutvecklare 
 Karin Björklind, Regionutvecklare 
 Kristina Jonäng, ordf RUN § 85 
 Helena Holmberg, 1e vice ordf RUN § 85 
 Bijan Zainali, 2e vice ordf RUN § 85 
 Helena Lundberg Nilsson, Regionutvecklingsdirektör, Västra 

Götalandsregionen § 85 
 Maria Jakobsson, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen § 85 
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Sekreterare ………………………………………………………………………………………
 Linda Bergholtz 

 

 

Ordförande…………………………………………………………………………………………
 Lisa Dahlberg  

 

 

Justerare…………………………………………………………………………………………….
 Annette Carlson 
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§ 71 Val av mötesordförande 
  
Direktionen beslutar 
 att välja Lisa Dahlberg (S) till mötesordförande 
  
§ 72 Fastställande av dagordning 
  
Direktionen beslutar 
 att fastställa dagordningen 
  
§ 73 Val av justerare 

Annette Carlson (M) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
  
§ 74 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 2019-06-14 läggs till handlingarna 
  
§ 75 Förslag till förändrad beslutsprocess, Hjälpmedelshandbok 

Beslutsprocessen på kommunsidan kring förändringar i Handbok för personligt förskrivna 
hjälpmedel är för närvarande otydlig och orimligt komplicerad. Därför föreslås en 
förändring.  
 
Förändringar av riktlinjer i handboken tas idag upp i beredningsgruppen Handbok och 
sortiment och Ledningsrådet för medicintekniska produkter. Därefter ska VästKoms 
styrelse rekommendera kommunerna att berörd nämnd i respektive kommun ska fastställa 
riktlinjerna. Produktanvisningar i handboken ska i sin tur fastställas av utsedd ansvarig i 
respektive kommun efter rekommendation från Ledningsrådet för medicintekniska 
produkter. 
 
Då dessa processer är krångliga och tidskrävande föreslås att besluten om riktlinjer 
framöver tas av VästKoms styrelse och att beslut om produktanvisningarna tas av 
VästKoms direktör. Styrelsen kan i sin tur delegera beslut om riktlinjer till direktören. 
  
Förslaget grundar sig i bedömningen att processen kring förändringar av riktlinjer och 
produktanvisningar är gedigen ur den aspekten att beredning, förankring och dialog sker 
med vårdgivarrepresentanter ett flertal gånger under processen. 

  
Direktionen beslutar 
 att rekommendera sina medlemskommuner att ställa sig bakom förslaget till förändrad 

beslutsprocess gällande beslut om riktlinjeförändringar i Hjälpmedelshandbok samt 
 
att rekommendera sina medlemskommuner att besluta att förändringar i 
produktanvisningarna från och med den 1 oktober 2019 fattas av VästKoms direktör 

  
§ 76 Framtidens vårdinformationsmiljö 

Ann-Charlotte Klarén, VästKom, Ingela Johansson, eSamordnare och Magnus Haggren, 
förbundsdirektör föredrar ärendet. 
 
Samtliga kommuner i länet har under juni 2019 erhållit ett erbjudande om att avropa en 
eller flera optioner avseende framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.  
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VästKoms styrelse har med anledning av erbjudandet i beslut 2019-06-18 rekommenderat 
länets kommuner att avropa option 1 gällande informationsdelning.  
 
I anslutning till avropet rekommenderas varje kommun att ställa sig bakom förslag till 
projektdirektiv för kommun-FVM samt anta den angivna målbilden som sin egen.  

  
Direktionen beslutar 
 att rekommendera kommunerna att avropa option 1 gällande informationsdelning inom 

ramen för framtidens vårdinformationsmiljö 
 
att projektdirektivet diskuteras på nästa möte med beredningen för Välfärd och Kompetens 
 
att ge kansliet i uppdrag att göra en sammanställning av det arbete som pågår på förbundet 

  
§ 77 Uppföljning av delregionala tillväxtmedel 2018 

Västra Götalandsregionen sammanställer årligen en uppföljningsrapport för de delregionala 
tillväxtmedlen. Uppföljningen syftar till att belysa de delregionala medel som fördelas 
årligen i enlighet med regionutvecklingsnämndens, miljönämndens respektive 
kulturnämndens detaljbudgetar. Rapporten innefattar en genomgång av aktuella underlag 
som genomförandeplaner, överenskommelser och beviljade delregionala projekt för år 
2018. Enligt Boråsregionens styrdokument för hantering av delregionala tillväxtmedel ska 
projektresultaten årligen presenteras för Direktionen.  

  
Direktionen beslutar 
 att lägga Uppföljning av delregionala tillväxtmedel 2018 till handlingarna 
  
§ 78 Utredning finansieringsmodell Ung företagsamhet 

I samband med Direktionens möte 2019-06-14 presenterades Utredning av 
finansieringsmodell för Ung Företagsamhet i Älvsborg. Direktionen beslutade att ge 
kansliet i uppdrag att utifrån rekommendationerna i rapporten ta fram ett beslutsunderlag 
till mötet 2019-09-27 samt att särskilt övervägande ska göras gällande om någon del kan 
finansieras med tillväxtmedel samt om stöd ska ges både för grundskola och gymnasieskola 
eller enbart för gymnasieskola.  
 
I utredningen av finansieringsmodell för Ung Företagsamhet i Älvsborg presenteras ett 
antal rekommendationer/förslag med kombinationer av finansiering via kommunalförbund 
och kommuner. Kommunalförbunden i Fyrbodal och Skaraborg finansierar projekt som 
drivs av Ung Företagsamhet med delregionala tillväxtmedel. Analysen av näringslivets 
behov i Boråsregionen, som presenterades för Direktionen i april, pekar på flera 
utmaningar för näringslivet b l a kompetensförsörjning, generationsskifte och behovet av 
att stimulera entreprenörskap och nyföretagande i vår region. Ung Företagsamhet arbetar 
framgångsrikt med insatser på gymnasienivå för att inspirera elever att driva egna företag 
och verksamheten på främst gymnasienivå bidrar till positiv en utveckling.  
 
Förslaget är att Boråsregionens stöd till UF bör avse verksamheten processutbildning i UF-
företagande för gymnasielever samt att Ung Företagsamhet i Älvsborg tilldelas ett årligt 
bidrag om 800 tkr/år perioden 2020 - 2022 från delregionala tillväxtmedel som avser 
kompetensförsörjning samt att motfinansiering sker som offentlig direktfinansiering i form 
av egen insatt arbetstid från skolorna.  
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Direktionen beslutar 
 att ett bidrag om 800tkr/år med delregionala tillväxtmedel tilldelas Ung Företagsamhet för 

perioden 2020 – 2022 (Under förutsättning att Västra Götalandsregionen bidrar med sin 
del av delregionala tillväxtmedel) 
 
att stöd till Ung Företagsamhet i Älvsborg avser verksamheten på gymnasienivå 
 
att Boråsregionens nätverk med utbildningschefer utgör referensgrupp för projektet och 
ansvarar för utvärdering och uppföljning 
 
att Ung Företagsamhet skickar in en ansökan utifrån beslutet 

  
§ 79 Förslag till inspel gällande revidering av regionala 

trafikförsörjningsprogrammet 2021-2024 
Enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065) ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten 
regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. 
Trafikförsörjningsprogrammet utgör det viktigaste måldokumentet för kollektivtrafikens 
utveckling. Programmet ska uppdateras vid behov och enligt beslutade samverkansformer 
för kollektivtrafiken i Västra Götaland ska det ske en gång per mandatperiod, dvs vart 
fjärde år. 

Dialogen på delregionala kollektivtrafikrådet är en tidig dialog för att få inspel till arbetet 
med revideringen och genomfördes under våren 2019. Under året kommer ett antal 
analyser att göras avseende nuläge, nuvarande måltal, ekonomi och potential. Under hösten 
2019 planeras fördjupad dialog med kollektivtrafikråden. 

Ett förslag till trafikförsörjningsprogram för år 2021–2024 planeras att beslutas av 
kollektivtrafiknämnden under början av 2020 för att sedan sändas på remiss till de 
delregionala kollektivtrafikråden i samband med den årliga avstämningen 2020. Under 
hösten 2020 beslutas det färdiga programmet av kollektivtrafiknämnden, med efterföljande 
beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige. 

På det delregionala trafikrådet 2019-04-16 inom Boråsregionen gavs ett uppdrag till 
tjänstemannanätverket för kollektivtrafik inom delregionen att arbeta fram ett förslag till 
inspel. Detta ska beslutas på Direktionens möte den 27 september och snarast efter det 
skickas till kollektivtrafiknämnden. 

  
Direktionen beslutar 
 att översända föreslaget inspel som eget yttrande i ärendet 

 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

  
§ 80 Förslag till inspel gällande åtgärder på det mindre vägnätet inom regional 

infrastrukturplan 
Karin Björklind, regionutvecklare, föredrar ärendet. 
 
Västra Götalandsregionen (VGR) avser att ta fram förslag till åtgärder inom potten för det 
mindre vägnätet inom ramen för regional transportinfrastrukturplan för åren 2018–2029. 
Planerad tidsperiod för prioriteringsomgången är åren 2022–2025. Det ekonomiska 
utrymmet för perioden fram till 2025 är 222 mnkr.  
 
Mindre vägnätspotten fokuserar på åtgärder runt 12 mnkr; den övre gränsen är 25 mnkr 
och den nedre 8 mnkr. För mer information se Regional transportinfrastrukturplan för  
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Västra Götaland. Potten ska nyttjas till begränsade om-/utbyggnadsåtgärder. Karaktären på 
åtgärderna ligger i huvudsak inom steg 3 enligt fyrstegsprincipen.  
 
Boråsregionen ska skicka de åtta högst prioriterade objekten för tidsperioden och 
samordna arbetet inom delregionen. Förslag på slutlig prioriterade åtgärdslistan för VGR 
redovisas för BHU den 22 oktober. 
 
Boråsregionens inspel  
Boråsregionen förutsätter att redan beslutade åtgärder vid förra utlysningstillfället och där 
åtgärder är planerade men ännu inte färdigställda kommer att genomföras innan nya 
åtgärder påbörjas. Boråsregionen vill betona vikten av att förändra kriterierna i utlysningar 
för väginfrastrukturåtgärder inom regional plan. De behöver baseras på behovet av en 
omställning till hållbar mobilitet för person- och godstransporter.  
 
Med hänvisning till redovisade svårigheter att prioritera de olika inspelen med sakliga 
grunder väljer Boråsregionen följande prioriteringsordning: 
 
1. I första hand prioriteras de delsträckor som inte är färdigställda på Töllsjövägen i 

Bollebygd och väg 183 inom Herrljunga kommun.  
2. Därefter prioriteras territoriellt, så att de kommuner som inte fick med något 

vägavsnitt vid förra åtgärdsomgången får det.  
3. Därefter resterande inspel utan rangordning. 
 
Då det är svårt att göra en inbördes prioritering mellan objekt 4-6, föreslås att samtliga får 
prioritering 4. Kostnadsuppskattningen gällande väg 1733 i Tranemo kommun är för låg 
och föreslås ändras till 8 mnkr. 

  
Direktionen beslutar 
 att efter justering gällande prioritetsordning samt kostnadsuppskattning enligt ovan 

översända föreslaget inspel som eget yttrande i ärendet 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

  
§ 81 Förbundsdirektör informerar 

Förbundsdirektör Magnus Haggren påminner om den Informationsdag om gemensamma 
strategier för Västra Götaland som Beredningen för hållbar utveckling, BHU, bjudit in till. 
Konferensen äger rum den 4 oktober på Borås Kongress. 
 
Arbetet med Delårsbokslutet pågår på kansliet och kommer att behandlas på kommande 
Direktion. Förbundet uppvisar vid delåret ett underskott om ca 1,1 mnkr. Underskottet 
förklaras av att den förmånsbestämda ålderspensionen försäkrats, enligt tidigare beslut i 
Direktionen. 
 
Förslaget till nytt Gymnasiesamverkansavtal behandlades på beredningen för Välfärd och 
Kompetens den 9 oktober och återremitterades till skolchefsgruppen. 
 
Till följd av studieledighet med kort varsel ansvarar Borås Stad för driften av Business 
Region Borås mellan september 2019 och mars 2020. Rekrytering av ersättare kommer att 
påbörjas inom kort och verksamheten kommer även fortsättningsvis att ligga inom ramen 
för kommunalförbundet. 
 
Dialog pågår gällande Ulricehamns kommuns uppsägning av avtalet med Navet science 
center. 
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Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll 
  
§ 82 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU 

Direktionen delges information från de senaste mötena med BHU och VästKoms styrelse. 
  
Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll 
  
§ 83 Anmälningsärenden 

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen 
 

Datum  Beslut  Delegat  
190326 1. Avtal Närvårdskontoret – Stand Tall AB – Samverkansdag Förbundsdirektör 
190610 2. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt 

PUB-avtal Närvårdskontoret – Bollebygds kommun 
Förbundsdirektör 

190610 3. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt 
PUB-avtal Närvårdskontoret – Borås Stad 

Förbundsdirektör 

190610 4. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt 
PUB-avtal Närvårdskontoret – Herrljunga kommun 

Förbundsdirektör 

190610 5. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt 
PUB-avtal Närvårdskontoret – Marks kommun 

Förbundsdirektör 

190610 6. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt 
PUB-avtal Närvårdskontoret – Svenljunga kommun 

Förbundsdirektör 

190610 7. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt 
PUB-avtal Närvårdskontoret – Tranemo kommun 

Förbundsdirektör 

190610 8. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt 
PUB-avtal Närvårdskontoret – Ulricehamns kommun 

Förbundsdirektör 

190610 9. Avtal om samordning av IT-baserad avvikelsehantering samt 
PUB-avtal Närvårdskontoret – Vårgårda kommun 

Förbundsdirektör 

190611 10. Ansökan om förstudiemedel Next Textile Days 2021 – 
Marketplace Borås ekonomisk förening 

Ordförande BH7 

190611 Ansökan om förstudiemedel Effektmätning och behovsanalyser 
av entreprenörsprojekt – Stiftelsen Drivhuset Borås 

Ordförande BH7 

190624 11. Avtal Närvårdskontoret – SÄS – Hantering av avvikelser Förbundsdirektör 
   
Direktionen beslutar 
 att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
  
§ 84 Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes till dagordningen 
 

§ 85 Dialog med Regionutvecklingsnämndens presidium gällande Regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
Som en del i arbetet med framtagandet av den nya regionala utvecklingsstrategin för Västra 
Götalandsregionen besöker RUN:s presidium samtliga kommunalförbund för dialog och 
inspel.  
 

§ 86 Nästa sammanträde äger rum den 8 november 2019 kl 9.00-16.00 
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Plats AB Bostäder,  Västerbrogatan  8

Omfattning  5g 74 - 91

Tid KI. 17.00-19.35

Beslutande  Roland  Andersson

Oliver  Öberg
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ÄRENDEN

% 74 Mötets öppnande

Ordförande  öppnar  mötet  och  hälsar  alla  välkomna.

% 75 Justering

Oliver  Öberg  utses  att  justera  dagens  protokoll

% 76 Godkännande  av dagordning

Förslaget  till dagordning  godkänns.
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% 77 Föregående  mötes protokoll

Protokoll  från  sammanträdet  den  2019-08-26  och  2019-09-26

godkänns  och  läggs  till handlingarna.

% 78 Ekonomisk  rapport,  tertial  2 Bilaga  28/2019

Annica  Larsson  redovisar  prognos  för  år 2019  efter  8 månaders

utfall.  Prognosen  uppgår  till 34,2  mkr  vilket  är 10,2  mkr  bättre  än

intern  budget  24,0  mkr.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 79 Budget  2020, preliminär Bilaga  29/20'19

Annica  Larsson  redovisar  bolagets  preliminära  budget  som  kom-

mer  att skickas  till Borås  Stad.  Definitiv  budget  tas  efter  avslutad

hyresförhandling  med  Hyresgästföreningen.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 80 Intern kontroll  2020 Bilaga  30/2019

Annica  Larsson  redovisar  förslag  till intern  kontrollplan  för  år  2020.

Styrelsen  framför  önskemål  om att  själva  vara  mer  aktiva  i arbetet

med  att  ta fram  bolagets  intern  kontroll  plan  för  år 2020.

Styrelsen  beslutar  att  frågan  tas  upp  på kommande  styrelse-

möte  i december  för  en gemensam  riskgenomgång.

% 81 Attestreglemente,  uppdatering Bilaga  3'1/2019

Annica  Larsson  redovisar  de förslag  till ändringar  i attestregle-

mentet  som  styrelsen  föreslås  besluta  om.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.

% 82 Uppföljning  styrelsens  strategiska  mål Bilaga 32/2019

VD  och  ledningsgruppen  redovisar  uppföljning  av styrelsens

övergripande  mål  sedan  förra  styrelsemötet.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.
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% 83 Livet mellan husen

Ulf Johansson  redovisar  innehåll  och status  i projektet  "Livet
mellan  husen".

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 84 Miljörapport,  tertial  2 Bilaga  33/2019

VD redovisar  den  till Borås  Stad  inskickade  miljörapporten  för
tertial  2.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 85 Remiss - Borås Stads ungdomspolitiska  pro-
gram2020-2023  Bi1aga34/2019

VD informerar  om förslaget  till remissvar  på Borås  Stads  ung-
domspolitiska  program  2020-2023.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.

% 86 Remiss -  Strategi  för parkering  i Borås  Bilaga 35/20'19

VD informerar  om förslaget  till remissvar  på Strategi  för  parke-
ring i Borås.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.

% 87 Paviljongbyggnad  - Dalbogatan

VD informerar  om det kommande  förvärvet  av paviljongbyggnad
på Dalbogatan  och planen  därefier.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 88 Fastighetsaffärer  (hemligstämplad)

(J)0' +
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Punkten  är sekretessbelagd  pga.  affärskritisk  information.

% 89 Hyra 2020 Bilaga  36/2019

Annica  Larsson  informerar  om yrkandet  som  kommer  att skickas
till Hyresgästföreningen  inför  kommande  förhandlingar  om hyra
2020.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

VD  föreslår  styrelsen  att  tilldela  ekonomichef  Annica  Larsson
och  boservicechef  Claes  Setthagen  delegation  att  förhandla
hyra  2020  med  Hyresgästföreningen.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.

% 90 Avtal nuvarande  VD

Ordförande  informerar  om nytt  anstä!lningsavtal  för  nuvarande  VD till
pensionsavgång  år 2021.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 91 Avslutning

Ordföranden  avslutar  mötet  och  tackar  alla  för  visat  intresse.

R land  A  ersson

o örande

nica  Larsson  Oliver  Öberg
se  eterare  justerande
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1 Sammanfattning 
Arbetet med att upprätta underliggande lägesbild för stadsdelen Norrby gjordes på initiativ 

av Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) och arbetet 

pågick mellan mars 2019 till och med november 2019. Huvuduppdraget var att ta fram en 

lägesbild för området inkluderande en problembild samt att försöka avgöra vilka de 

bakomliggande orsakerna till de förekommande problemen var. Det ingick således inte i 

uppdraget att belysa de positiva sakerna med Norrby. 

 

Utgångspunkten för framtagningen av Lägesbild Norrby 2014-2019 var en sammansättning 

av målen för krisberedskapsarbetet1 och kommunallagen (2017:725, 2): 

1. Värna våra grundläggande värderingar (om demokrati, rättssäkerhet och mänskliga 

fri- och rättigheter) 

2. Motverka och förebygga brott 

3. Skapa och bibehålla en trygg och säker miljö 

 

Därmed har övriga ämnen utanför dessa tre områden inte inkluderats i lägesbilden. 

 

Metodiken som nyttjades i syfte att ta fram problembilden med bakomliggande orsaker var 

genom analys av tidigare genomförd kartläggning av Norrby2, litteraturstudie, djupintervjuer 

med totalt 39 personer (varav 4 hemmahörande på Norrby), workshop (fördelat på två 

tillfällen) där mellan 31-24 personer deltog också hemmahörande på Norrby, tre 

rundvandringar på området där en av dem innefattade insidan av fastigheterna, inhämtning 

och bearbetning av statistik samt platsbesök på fem ideella föreningar med religiös inriktning 

på eller i nära anslutning till Norrby.  

 

Resultatet från analyser av det inhämtade materialet visade att problembilden utgörs av 

totalt åtta problemområden med tillhörande enskilda problem: 

1. Socioekonomiska utmaningar 
2. Brott och brottsliga företeelser 
3. Radikalisering och våldsbejakande extremism 
4. Otillbörlig påverkan 
5. Otrygghetsskapande faktorer och uttryck 
6. Konflikter och konfliktskapande processer 
7. Brist på tillit 
8. Tystnadskultur 

 

Från det inhämtade materialet och efterföljande analys kunde ett antal slutsatser dras: 

1. Det förekommer samband mellan problemområdena.  

2. Det finns behov av att förstå omfattningen av problemen. 

                                                      
1 MSB (2019) Om krisberedskap, https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/om-
krisberedskap/ Besökt: 2019-11-29 Klockan: 07:40 
2 Genomfördes på initiativ av CKS och Fritids- och folkhälsoförvaltningen under 2018 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/om-krisberedskap/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/om-krisberedskap/
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3. Den otillbörliga påverkan utgör mer än ”bara” angrepp mot normbrytare. 

 

Många av problemen och problemområdena är sammankopplade med varandra. Detta 

innebär i praktiken att till exempel problem som de kriminella nätverkens närvaro på Norrby 

och deras rekrytering av unga till nätverken bidrar till den upplevda otryggheten. Eller att 

brist på tillit till rättsväsendet och okunskap om rättsväsenden liksom tidigare dåliga 

erfarenheter av myndighetspersoner tillsammans kan medföra att grupper utövar egen 

rättsskipning vilket i sin tur bidrar till en lägre anmälningsbenägenhet och i förlängningen 

tystnadskultur.  

 

Många av verksamheterna och även de boende på området kommer endast i kontakt med 

enskilda problem i problembilden vilket i sin tur kan skapa en situation där insatser riktas 

mot en effekt av ett problem och inte grundproblemet. Därmed finns det behov av att erhålla 

kunskap om helhetsbilden så att rätt åtgärder och insatser kan sättas in på rätt problem.  

 

Analysen visade att den otillbörliga påverkan utgör mer än ”bara” angrepp mot normbrytare. 

Den tycks vara en typ av informell metod som används i syfte att uppnå eller bibehålla en 

form av status quo. ”Metoden” används inom de flesta problemområdena av individer på 

alla nivåer, åldrar, kön och inom befintliga strukturer och måste därmed anses vara en del av 

en rådande norm på Norrby. Normer som står i direkt kontrast med målet att upprätthålla 

våra demokratiska värden och mänskliga fri- och rättigheter.  

 

Oavsett hur de olika problemområdena hänger ihop visar analysen att insatser mot endast 

ett problem troligtvis inte kommer att ge särskilt hög effekt. Exempelvis, om insatser sätts in 

i syfte att motverka bristen på tillit och samtidigt inga åtgärder vidtas för att motverka den 

otillbörliga påverkan kommer med största sannolikhet inte insatserna att ge effekt. Detta då 

den otillbörliga påverkan på Norrby bedöms vara utbredd. Således behöver man arbeta mot 

både grund- som effektproblem samtidigt. 

 

Med anledning av detta lämnar underliggande rapport förslag på problem att åtgärda inom 

varje problemområde där till exempel problem som rekryteringen av unga till kriminella 

nätverk, drogliberal inställning, okunskap om mänskliga rättigheter, otillbörlig påverkan, 

kriminella och somaliska klanstrukturer bör hanteras för att komma till bukt med problemen.   
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2 Förord 
Vid tiden för fastställandet av underliggande rapport förekom totalt 60 utsatta områden i 

Sverige varav 22 utgjordes av särskilt utsatta områden vilket är den högsta nivå av utsatta 

områden enligt polisens klassning.3 Stadsdelen Norrby har sedan 2017 utgjort ett av dessa. 

Norrby har dock sedan en längre tid tillbaka än 2017 präglats av att vara ett socialt utsatt 

område.4  

 

Arbetet med att upprätta underliggande lägesbild för stadsdelen Norrby gjordes på initiativ 

av Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) och arbetet 

pågick mellan mars 2019 till och med november 2019. Huvuduppdraget var att ta fram en 

lägesbild för området inkluderande en problembild samt att försöka avgöra vilka de 

bakomliggande orsakerna till de förekommande problemen var. Det ingick således inte i 

uppdraget att belysa de positiva sakerna med Norrby, varför utrymme för detta lämnas i ett 

senare avsnitt i detta förord.  

 

Lägesbilder är ett effektivt verktyg att använda i syfte att samla kunskap om en företeelse 

eller händelse. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förordar att lägesbilder 

bör innehålla element som exempelvis händelser och orsaker till händelserna för att få en 

samlad bild och därigenom ett kunskapsunderlag som ett flertal aktörer kan ha nytta av för 

att hantera händelserna.5 Detta är ett upplägg som har använts i underliggande rapport. 

Materialet som inhämtades utgjordes av statistik, intervjuer, workshops, platsbesök och 

diverse möten. I detta sammanhang är det viktigt att framhålla att Lägesbild Norrby inte har 

kunnat kvantifiera alla händelser eller företeelser vilket heller inte har varit lägesbildens syfte. 

Fokus har därmed legat på kvalitativ nivå i syfte att försöka förstå och förklara de 

förekommande företeelserna. Det har alltså inte avgjorts i vilken omfattning vissa företeelser 

sker. Läsaren uppmanas även att betrakta problemen som identifierades i arbetet som en del 

av en större helhet. Risken är annars att om problem tas ur sin kontext att man hamnar fel i 

det framtida utvecklingsarbetet av området. 

 

Den bild som sakta började ta form under arbetets gång visade en stadsdel som är 

mångfacetterad på många olika nivåer och sätt. Exempel på detta kunde vara att många 

informanter beskrev vissa av de förekommande problemen som ytterst allvarliga vilka de 

facto inverkar på de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingarna. Samtidigt 

som man pratar mycket varmt om människorna som bor på området; att det finns en 

gemenskap bland människorna som bor där och om sina arbetsuppgifter på ett mycket 

passionerat sätt. Personalen arbetar där för att de trivs med att möta människorna på Norrby. 

Många av de vidtalade har arbetat på området i många år och har också en djup tilltro till att 

stadsdelen och de boende har en förmåga att gå ifrån ett särskilt utsatt område till att bli en 

                                                      
3 Polismyndigheten (2019) Kriminell påverkan i lokalsamhället - En lägesbild för utvecklingen i utsatta områden 
4 Orlenius, K. (red) (2016) Inkluderande medborgarskap – Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet 
Norrby, Högskolan Borås, sid. 26 
5 MSB (2016) Lägesbilder Att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar  
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attraktiv stadsdel som frodas, dit människor vill flytta och inte flytta ifrån. Många mödrar 

boende på Norrby, som det fördes en dialog med under lägesbildsarbetet, hade de största 

förhoppningarna om att deras barn skulle genomföra sina studier, få ett bra arbete och bli 

goda samhällsmedborgare men de var också djupt oroade över hur saker har utvecklats på 

Norrby och kände sig handfallna för detta faktum. Detta är någonting att ta vara på i ett 

eventuellt utvecklingsarbete på Norrby.  

 

Det finns goda krafter på Norrby - privata, ideella, kommunala och statliga. Utifrån det 

insamlade materialet är det tydligt att ett utvecklingsarbete av Norrby måste göras 

tillsammans med dessa för att få effekt. Liksom att utvecklingsarbetet måste ske på lång och 

kort sikt. Enskilt ”snabba lösningar” anses snarare kunna göra större skada än nytta. Det är 

också viktigt att utvecklingsarbetet görs tillsammans med befolkningen på området och att 

dessa får känna sig delaktiga. Risken är annars att samhället polariseras ytterligare om beslut 

fattas över deras huvuden. Förhoppningen är att Lägesbild Norrby kommer att utgöra ett 

stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet så att aktörer kan se hur de olika problemen hänger 

ihop och därefter utveckla aktiviteter i syfte att hantera den identifierade problembilden i 

rapporten.  

 

Ett stort tack riktas till samtliga personer vilka deltog i möten, djupintervjuer, platsbesök och 

workshops samt till de funktioner både inom Borås stad men även externa aktörer som varit 

behjälpliga med exempelvis framtagning av statistik och i övrigt varit ett stöd i arbetet.  

 

 

 

Peder Englund   Malin Åbom Ojamo  

Avdelningschef   Utredare/Analytiker 

CKS CKS  
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3 Inledning 
Borås stads avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (härefter CKS) har i uppdrag att, 

både långsiktigt och strategiskt, förhindra att kriminalitet, oegentligheter och korruption får 

fäste i Borås Stads verksamheter och kommunen i stort. Som ett led i det arbetet inhämtar, 

bearbetar och analyserar avdelningen underlag och företeelser i syfte att öka kunskapen om 

vad som sker inom kommunen. Kunskapen används främst till att upptäcka, förhindra och 

förebygga organiserad brottslighet/gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, 

hedersrelaterat våld och våld i nära relationer på strategisk nivå.  

 

Till följd av att stadsdelen Norrby, av Polismyndigheten, sedan ett antal år tillbaka, 

klassificerats som ett särskilt utsatt område6 har diverse initiativ, i både kommunal som ideell 

regi, påbörjats i syfte att åtgärda de problem som ett särskilt utsatt område präglas av. Under 

2018 genomfördes bland annat en kartläggning av området inom ramen för det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Resultatet av kartläggningen pekade på 

ett antal utvecklingsområden och framgångsfaktorer. De bakomliggande orsakerna till 

utvecklingsområdena i kartläggningen utreddes dock aldrig. Med anledning av detta 

påbörjade därför CKS ett arbete, under början av 2019, med att komplettera problembilden 

som hade utvecklats i kartläggningen för området och därtill analysera orsakerna till att 

problemen förekom. 

 

 Syfte och mål  

Syftet med lägesbilden är att utveckla en fördjupad problembild över Norrby och att 

identifiera de bakomliggande orsakerna till förekomsten av den aktuella problembilden.  

 

Målet är att lägesbilden ska utgöra ett underlag för framtagning av konkreta handlingsplaner 

med åtgärder och aktiviteter på kort och lång sikt i syfte att motverka problemen på Norrby.   

 

3.1.1 Avgränsningar 

Utgångspunkten för framtagningen av Lägesbild Norrby 2014-2019 var en sammansättning 

av målen för krisberedskapsarbetet7 och kommunallagen (2017:725, 2): 

4. Värna våra grundläggande värderingar (om demokrati, rättssäkerhet och mänskliga 

fri- och rättigheter) 

5. Motverka och förebygga brott 

6. Skapa och bibehålla en trygg och säker miljö 

 

                                                      
6 Ett särskilt utsatt område definieras som ett område där polisen har svårt eller nästan omöjligt att fullfölja 
sina uppdrag, det finns parallella samhällsstrukturer, invånarna är obenägna att delta i rättsprocessen, 
övergrepp i rättssak är vanliga, såsom systematiska hot mot vittnen och målsäganden, personer reser för att 
delta i strid i konfliktområden och fundamentalister begränsar människors friheter såsom religionsfrihet och 
en hög koncentration av kriminella. 
7 MSB (2019) Om krisberedskap, https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/om-
krisberedskap/ Besökt: 2019-11-29 Klockan: 07:40 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/om-krisberedskap/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/om-krisberedskap/
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Därmed har övriga ämnen utanför dessa tre områden inte inkluderats i framställningen 

nedan. 

 

3.1.2 Frågeställning 

1. Inom avgränsningarna för lägesbilden, vilka problem förekommer på Norrby? 

2. Vilka är de bakomliggande orsakerna till att problemen förekommer? 

 

3.1.3 Metodik 

Den metodik vilken nyttjats under framställningen av lägesbilden inkluderade följande 

moment: 

 

Analys av kartläggning genomförd 2018 

Syftet med att genomföra en analys av kartläggningen genomförd 2018 var att ringa in den 

initiala problembilden.  

 

Litteraturstudie 

Efter att problembilden från kartläggningen var utformad genomfördes en litteraturstudie i 

syfte att hitta ett lämpligt teoretiskt ramverk att analysera det framtida empiriska materialet 

på, att öka kunskapen om de förekommande problemen samt att hitta vetenskapliga 

förklaringsmodeller till de förekommande problemen.   

 

Djupintervjuer 

Den tidigare kartläggningen och kunskapen från litteraturstudien användes i syfte att utforma 

intervjuguider som användes i djupintervjuer med verksamheterna och med hemmahörande 

på Norrby. Totalt genomfördes 18 djupintervjuer med totalt 39 personer varav 4 var 

hemmahörande på Norrby. Se tabell nedan.  

 

Tabell 1: Översikt djupintervjuer fördelat över verksamhet och antal deltagande personer 

Verksamhet Antal Personer 

Arbetslivsförvaltningen 2 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 10 

Förskoleförvaltningen 2 

Ideella föreningar 2 

Individ och familjeomsorgsförvaltningen 2 

Kommunalt bolag 1 

Polismyndigheten 4 

Privat 4 

Stadsledningskansliet 1 

Utbildningsförvaltningarna 11 

Totalt 39 
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Workshops 

En workshop fördelad på två tillfällen genomfördes i syfte att utveckla problembilden men 

även för att få kännedom om vad de hemmahörande hade för behov avseende utvecklingen 

på området. Vid det första tillfället deltog 31 personer och vid det andra tillfället deltog 24 

personer. 

 

Rundvandringar 

Tre observationer eller rundvandringar genomfördes på Norrby under våren 2019. Vid ett 

av tillfällena, den 20 maj 2019, gjordes en grundligare rundvandring där det kommunala 

bolagets fastigheters källargångar, trappuppgångar, tvättstugor med mera besöktes.  

 

Inhämtning och bearbetning av statistik 

Den statistik som användes utgjordes främst av underlag inhämtad genom Borås stads 

strategiska planeringsfunktion vilka i sin tur har tillgång till Statistiska centralbyråns statistik 

samt även statistik från Borås Stads Välfärdsbokslut. Innehållet i statistiken innefattade 

främst inkomster, försörjningsstöd m.fl. 

 

Platsbesök hos föreningar med religiös inriktning 

Syftet med att genomföra platsbesök på religiösa föreningar, på eller i nära anslutning till 

området, var på grund av att dessa uppfattats vara mycket välbesökta av invånarna på Norrby 

och som därför skulle kunna bidra till lägesbildsarbetet. Totalt genomfördes fem platsbesök. 

 

Analysverktyg 

Det analysverktyg som har använts i bearbetningen av det statistiska materialet har varit 

Excel. För övriga delar har Gephi använts i syfte att analysera och visualisera problembilden. 

I övrigt har analyser genomförts genom att det inhämtade materialet jämförts med varandra 

i syfte att försöka hitta samband mellan olika företeelser. En utförligare beskrivning av 

analysverktyget Gephi ges i kapitlet Orsaksanalys. 

 

Teoretiska ramverk 

De teorier och tidigare forskning som har används i lägesbilden har varit tvärvetenskapliga 

det vill säga en rad olika metoder, teorier och tidigare forskning har studerats och använts 

från inom disciplinerna sociologi, psykologi och matematik (grafteori).  

 

Jämförelseperiod 

Målet var att göra jämförelser mellan 2014 och 2018. Detta i syfte att avgöra om det hade 

skett några större förändringar under perioden vilka kunde påvisas i statistiken. I de fall 

jämförelser inte kunde göras vissa år berodde det på att statistik saknades. Avseende 

exempelvis medelinkomster fanns det endast tillgång till statistik för perioden 2014 till 2016.  
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3.1.4 Målgrupp 

Lägesbilden riktar sig till förtroendevalda i Borås Stad, verksamheter verksamma på Norrby, 

Polismyndigheten, AB Bostäder och för övriga relevanta samverkansaktörer.  

 

3.1.5 Observandum 

I arbetet med Lägesbild Norrby har CKS inte kvantifierat alla händelser och företeelser. 

Detta har heller inte varit lägesbildens syfte. Fokus har legat på kvalitativ nivå. Detta i syfte 

att försöka förstå och förklara de förekommande företeelserna på Norrby. Det har alltså inte 

avgjorts i vilken omfattning vissa företeelser sker annat än att dessa de facto förekommer. 

Läsaren uppmanas även att betrakta problembilden som identifierades i arbetet som en del 

av en större helhet. Risken är annars att om företeelserna tas ur sin kontext att man hamnar 

fel i det framtida utvecklingsarbetet av området. Vidare bör heller inte problemen betraktas 

som någonting som verkställs av hela befolkningen på Norrby, då detta inte har kunnat 

avgöras i lägesbilden.  

 

Observera även att de bakomliggande orsakerna vilka redogörs för i varje kapitel i 

Problembild och bakomliggande orsaker endast är ett axplock av orsaker till de 

förekommande problemen. Därav kan det förekomma ytterligare bakomliggande orsaker, 

vilka utredningen varken har kunnat återfinna i forskningen eller i det inhämtade materialet.  

 

I det empiriska materialet identifieras ett stort antal behov kopplat till problembilden som 

både hemmahörande och verksamma på området hade lyft. Men med anledning av att 

identifieringen av behov inte ingick i syftet med lägesbilden har dessa inte varit föremål för 

en djupare analys varför dessa har samlats i Bilaga 4: Sammanställning identifierade behov 

från det inhämtade materialet. 

 

 Etiska överväganden 

Samtliga informanter fick inför djupintervjuerna både muntlig8 och skriftlig information om 

att deras deltagande i lägesbilden var anonymt och att de inspelade intervjuerna och 

transkriptionerna av intervjuerna skulle förstöras efter att Lägesbild Norrby fastställts. Detta 

med anledning av att det under intervjuerna har tagits upp känsliga frågor och ämnen vilka 

inte skulle kunna härledas till en specifik person, verksamhet eller händelse. Det har således 

handlat om att skydda den personliga integriteten och personernas fortsatta ställning.  

 

Avseende workshopen som genomfördes delades ett informerat samtycke ut inför att 

workshopen påbörjades. Denna lästes också upp för deltagarna på arabiska och somaliska. 

Se bilaga 2 för det informerade samtycket.  

 

I vissa fall har även inrättningarna som har intervjuats slagits ihop i redovisningen. Detta i 

syfte att inte kunna härleda till en specifik plats. Till exempel genom att grundskola och 

gymnasium har slagits samman till ”skolväsendet” eller ”Utbildningsförvaltningarna”.  

                                                      
8 Två informanter fick muntlig information.  
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 Disposition 

I det första kapitlet Inledning beskrivs syfte, mål, avgränsningar och metodik för 

framställningen av Lägesbild Norrby 2014-2019. I nästföljande kapitel, Problembild och 

bakomliggande orsaker, beskrivs problembilden vilken identifierades för Norrby och är helt 

baserat på det insamlade materialet med tillhörande analyser där forskningsresultat lyfts in 

som förklaringsmodell till orsakerna. I kapitlet Orsaksanalys presenteras slutsatserna av 

analysen genomförd av problembilden tillsammans med de bakomliggande orsakerna och 

förslag på framtida inriktning för utvecklingsarbetet på Norrby lämnas. I rapportens sista del 

återfinns Bilagor och Referenser.  
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4 Problembild och bakomliggande orsaker 

 Socioekonomiska utmaningar 

I problemområdet Socioekonomiska utmaningar innefattas demografiska värden (inkomster, 

religion, etnicitet med flera) i korrelation med andra sociala aspekter.   

 

4.1.1 En centralt isolerad stadsdel 

Figur 1: Kartbild Norrby, översikt9 

 
Stadsdelen Norrby är placerad nordväst om Borås stadskärna. Stadsdelen är omringad av tre 

förhållandevis tungt trafikerade vägar: landsväg 180 som löper nordväst till norr om 

stadsdelen, väg 42 från norr till sydöst samt huvudleden Alingsåsvägen som löper från sydost 

till sydväst om stadsdelen. Även Norrby Långgata är en tungt trafikerad väg. Därtill är 

stadsdelen omgärdad av tågtrafikspår som löper från sydväst till sydöst om stadsdelen och 

Viskan som löper väster om Norrby Långgata.   

 

Trots sin närhet till centrum bidrar dessa tungt trafikerade vägar till att Norrby upplevs som 

delvis avgränsad från övriga staden. Industriområdena som efterföljer de tungt trafikerade 

vägarna skapar tillsammans med dessa ”sociala barriärer” som delvis medför att Borås inte 

                                                      
9 Borås stad (2019) kartbild hämtad från Intramap – filter Stadsdelar 
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blir tillgänglig för de som bor på Norrby och för invånarna i resterande del av Borås att 

naturligt ta sig dit.10  

 

4.1.2 Befolkning 

Sedan 2014 har befolkningen på Norrby, statistiskt sett, ökat med 386 personer (se tabell 2 

nedan). Dock antas det ske en delvis okänd inflyttning med anledning av att det bland annat 

förekommer inflyttningar från asylsökande personer vilka inte ingår i statistiken då dessa inte 

är folkbokförda under asyltiden. Könsfördelningen 2014 och 2018 var likvärdig (cirka 50 

procent) över samtliga ålderskategorier med reservation för personer över 85 där kvinnorna 

var i majoritet11.  

 

2014 utgjorde invånare födda i Sverige den största gruppen (41 procent) följt av invånare 

med födelseland Somalia (17 procent). 2018 hade andelen personer födda i Sverige minskat 

till 37 procent och andelen födda i Somalia hade ökat till 20 procent (se tabell 3 och 4 

nedan).12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
10 Stadsledningskansliet, Intervju 1 
11 Demografen jmf 2014 och 2018 (Norrby) fördelning över ålder 
12 Observera att födelseland innefattar personer födda i Sverige och inte deras medborgarskap. Således kan 
personer födda i Sverige ha föräldrar från ett annat land på samma sätt som att etniska svenskar kan ha ett 
barn som är född i utlandet och därmed räknas som utrikesfödd.  
13 Demografen, asylsökande utan uppehållstillstånd ej inräknat 

Tabell 2: Befolkningsutveckling, antal 2014-201813 

Område Åldersgrupp 2014  2018 Förändring % 

Norrby 0-5 433  500 +67   

 6-15 600  700 +100 
 

 16-24 560  616 +56 
 

 25-44 969  1 114 +145 
 

 45-64 710  731 +21 
 

 65-84 416  427 +11 
 

 85-w 47  33 - 14 
 

  Totalt 3 735 
 

4 121 +386 
10 % 

Borås  

 

Totalt 107 022 

 

112 178 5 156 5 % 
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Tabell 3: Befolkningsutveckling, fördelning över födelseland, Norrby (10 största grupperna)14 

Norrby 2014  Norrby 2018 

Land Antal %  Land Antal % 

Sverige 1 516 41 %  Sverige 1 516 37 % 

Somalia 645 17 %  Somalia 827 20 % 

Övriga 638 17 %  Övriga 658 16 % 

Bosnien 174 5 %  Syrien 282 7 % 

Vietnam 142 4 %  Bosnien  149 4 % 

Jugoslavien 120 3 %  Afghanistan 134 3 % 

Afghanistan 107 3 %  Vietnam 126 3 % 

Irak 98 3 %  Irak 117 3 % 

Finland 92 2 %  Jugoslavien 90 2 % 

Syrien 83 2 %  Libanon 82 2 % 

Turkiet 69 2 %  Finland 73 2 % 

Libanon 51 1 %  Iran 67 2 % 

Totalt 3 735 100 %  Totalt 4 121 100 % 

 

I jämförelse med Borås där invånare födda i Sverige utgjordes av 80 procent 2014 respektive 

77 procent 2018 är Norrby att betrakta som ett etniskt segregerat område.15 Majoriteten av 

utrikesfödda 2018 som ökat sedan 2014 utgjordes av personer födda i Somalia.    

 

Tabell 4: Befolkningsutveckling, fördelning över födelseland, Borås (10 största grupperna)16 

Borås 2014  Borås 2018 

Land Antal %  Land Antal % 

Sverige 85 916 80 %  Sverige 86 815 77 % 

Övriga 8 537 8 %  Övriga 10 373 9 % 

Finland 3 479 3 %  Iran 1 337 1 % 

Somalia 1 425 1 %  Finland 3 159 3 % 

Jugoslavien 1 388 1 %  Syrien 2 206 2 % 

Bosnien 1 237 1 %  Somalia 1 755 2 % 

Irak 1 230 1 %  Irak 1 378 1 % 

Iran 1 211 1 %  Jugoslavien 1 358 1 % 

Polen 757 1 %  Bosnien 1 271 1 % 

Afghanistan 719 1 %  Afghanistan 1 053 1 % 

Libanon 613 1 %  Polen 848 1 % 

Syrien 510 0 %  Libanon 625 1 % 

Totalt 107 022 100 %  Totalt 112 178 100 % 

 

 

                                                      
14 Sammanställning, BEFPAK- Tabell C16KD: Folkmängd 2014-12-31 samt 2018-12-31 
15 Orlenius, K (red) (2016) Inkluderande medborgarskap – Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet 
Norrby, Högskolan Borås, sid. 26 
16 Sammanställning, BEFPAK- Tabell C16KD: Folkmängd 2014-12-31 samt 2018-12-31 
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Somaliska klanstrukturer 

Som nämndes ovan utgör en stor andel av de boende på Norrby personer med somalisk 

härkomst. Med anledning av detta redovisas en del av den genomförda litteraturstudien i 

Bilaga 1 Somalisk kultur och somaliska traditioner i syfte att erhålla mer kunskap om 

gruppen.  

 

Inom den somaliska befolkningen tillhör alla personer en klan eller en av 

minoritetsgrupperna (se Klansystemet). Tillhörigheten till klanen och i vilken omfattning 

man använder detta som identitetsmarkör är givetvis beroende på den enskilda individen och 

dess tidigare erfarenheter av klanen. Utifrån intervjuer med hemmahörande på Norrby 

framkommer det att samtliga klaner finns representerade på området med tillhörande 

strukturer.17 Vilken klan som är störst på området har dock inte kunnat avgöras. 

 

Utifrån intervjuerna med informanterna tar klanstrukturerna sig uttryck på följande vis på 

Norrby. Se även Sociala normer och värderingar:   

1. Egen rättsskipning (se avsnitt Egen rättsskipning)18 

2. Rivalitet/stereotypiserande mellan klanerna/klanmedlemmarna19 

3. Att det skulle finnas föreningar på området som endast är öppna för vissa klaner eller 

en specifik klan (ej kunnat avgöra vilka föreningar)20 

4. Personer från de mindre klanerna utsätts – får inte vara med och delta i vissa 

sammanhang21 

5. Kvinnor är i avsaknad i det allmänna rummet (exempelvis somaliska föreningen)22 

6. Klanerna rankas olika högt och lågt av befolkningen23 

7. Egna/egen äktenskapsrådgivare24 

8. Klanen hjälper individen med resurser25 

9. Föreställningar om att man inte bör/får gifta sig över vissa klangränser26 

10. Större klaner gör insamlingar till andra klanmedlemmar27 

11. Tendenser till att man i kompisgruppen har lägre status på grund av sin 

klantillhörighet28 

12. Vissa äldre inte vill föra en dialog med personer från andra klaner29 

 

                                                      
17 Privatperson, Intervju 1-4 se även Klansystemet 
18 Privatperson, Intervju 1 och Polismyndigheten, Intervju 1  
19 Privatperson, Intervju 2 
20 Privatperson, Intervju 1 
21 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 2 
22 Arbetslivsförvaltningen, Intervju 2 
23 Polismyndigheten, Intervju 1 
24 Privatperson, Intervju 4 
25 Privatperson, Intervju 2 
26 Ibid. 
27 Privatperson, Intervju 2 
28 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 2 
29 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 1 
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4.1.3 Arbete  

Andelen förvärvsarbetande bosatta på Norrby ökade mellan åren 2014 och 2017 från 26 

procent till 30 procent. I jämförelse med Borås som helhet var dock andelen 

förvärvsarbetarande låg, där den 2017 uppgick till 49 procent. Se tabell nedan. 

 

Tabell 5: Förvärvsarbetare, Norrby och Borås 2014 och 201730 

 2014 2017 

 Antal % Antal % 

Norrby, förvärvsarbetare <16 år 961 26 % 1 211 30 % 

Norrby, befolkning 3 735   4 049   

Borås, förvärvsarbetare <16 år 51 142 48 % 54 504 49 % 

Borås, befolkning 107 022  - 111 026 - 

 

4.1.4 Ekonomi 

Medelinkomsten på Norrby stadsdel, i jämförelse med Borås som helhet 2016, var 122 700 

kronor lägre (se tabell nedan). Detta innebär att Norrby 2016 var den stadsdel där 

inkomsterna var lägst i hela kommunen.  

 

Tabell 6: Medelinkomst, jmf. Norrby och Borås 2014 och 2016 (tkr)31 

 2014 2016 

Norrby stadsdel i.u 158,1 kr 

Borås 263,5 kr 280,8 kr 

Skillnad  -  – 122,7 kr 

 

Avseende ekonomiskt bistånd erhöll totalt 478 personer detta 2014 för att minska till 372 

personer 2017. Detta motsvarar en minskning på ((478 - 372)/478 =) 22 procent. Observera 

att inga uppgifter från 2017 och framåt finns tillgängliga ännu varför det inte har kunnat 

konstateras huruvida antalet som erhållit försörjningsstöd ökat eller minskat från och med 

2017.  

 

De låga inkomsterna ger sig uttryck på olika sätt. Några av de intervjuade yrkesverksamma 

berättar att de i sina verksamheter ser barn som går med tunna kläder under vinterhalvåret 

(cirka två barn per klass) liksom att föräldrarna och barnen ofta berättar att de inte har råd 

hemma att till exempel köpa mat, gå med i föreningar eller flytta ifrån området.32 De 

yrkesverksamma upplever att många barn går hungriga och att barnen äter mycket stora 

portioner i barnmatsalarna. Ett flertal föräldrar har även berättat för de yrkesverksamma att 

de inte har råd på grund av att de tvingas lägga en stor del av sin inkomst på kostnaden för 

svartkontrakten på lägenheterna (se nedan under Boende).33  

 

                                                      
30 SCB, Tabell SAM 101A 1 Sammanfattning, Ampak 2014 och 2017 
31 Borås stad (2019) Välfärdsbokslutet 2018 
32 Utbildningsförvaltningarna, Intervju 2  
33 Ibid.  



Borås Stad 
Datum 

2019-12-09 
      

      
Sida 

19(100) 

 

 

19 
 

 

Figur 2: Antal personer som erhåller ekonomiskt bistånd, 2014-201734 

 
 

En del av informanterna uppger också att många av invånarna de kommer i kontakt med på 

området oroar sig mycket för sin ekonomi och upplever Norrby som ett område där stor 

fattigdom råder. Därtill uppfattas många av invånarna luras in i till exempel mobiltelefonavtal 

som också sätter stor press på den ekonomiska situationen.35  

 

Ekonomisk stöttning genom klanen 

I det insamlade materialet framkommer det att de större klanerna ofta har större möjligheter 

att hjälpa sina klanmedlemmar. Exempelvis förekommer det att man samlar ihop pengar 

inför ett bröllop eller när någon klanmedlem har det extra svårt. Större pengarinsamlingar 

sker ofta på initiativ av de äldre männen inom klanen med just den särskilda funktionen och 

genom olika telefonkontakter.36 Därmed finns det till viss del ett ekonomiskt stöd inom 

klanstrukturerna på Norrby.37 Att erhålla medel från klanen uppfattas sätta den enskilda 

individen som tar emot ersättningen i beroendeställning till klanen.  

 

4.1.5 Service och tillgänglighet 

Många av informanterna upplever att en stor del av den service som tidigare fanns på 

området har försvunnit. Det finns inte längre bankomater och de affärer som tidigare fanns 

på området har ersatts med mindre affärer. Därtill har även AB Bostäder centraliserat sin 

verksamhet vilket innebär att de boende måste besöka dem i centrum om de vill ha kontakt 

med dem eller via internet.38  

 

                                                      
34 SCB, Tabell I EKON.B1: Ekonomiskt bistånd, 2014, 2015, 2016, 2017 
35 Arbetslivsförvaltningen, Intervju 2 samt Fritids- och folkhälsa, Intervju 2 
36 Privatperson, Intervju 1 
37 Privatperson, Intervju 1, Privatperson, Intervju 3 och Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 2 
38 Platsbesök 5, Polismyndigheten, Intervju 1, Stadsledningskansliet, Intervju 1 samt Kommunalt bolag, 
Intervju 1 

478

605
574

372

266

336
308

213
212

269 266

159

0

100

200

300

400

500

600

700

2014 2015 2016 2017

Samtliga ekonomiskt bistånd Kvinnor ekonomiskt bisttånd

Män ekonomiskt bistånd



Borås Stad 
Datum 

2019-12-09 
      

      
Sida 

20(100) 

 

 

20 
 

 

4.1.6 Utbildning 

2014 var förgymnasial utbildning kortare än 9 år den utbildningsnivån som flest utrikesfödda 

hade (954 personer) på Norrby. För svenskfödda personer hade det största antalet en 

förgymnasial utbildning på 9 år (374 personer) och en gymnasial utbildning 3 år (348 

personer). Se figur nedan. 

 

I jämförelse mellan 2014 och 2017 har antalet utrikesfödda med förgymnasial utbildning 

mindre än 9 år ökat från 954 personer till 1 066 personer. För svenskfödda individer med 

denna lägre utbildningsnivå, förgymnasial utbildning mindre än 9 år, har under samma 

tidsperiod antalet minskat från 66 till 38 individer. Se figur nedan.  

 

En verksamhet inom Utbildningsförvaltningarna berättar att det är många av 

avgångsklasserna som inte går ut med fullvärdiga betyg.39 Dock, i en jämförelse mellan 

Norrby och Borås, kan det konstateras att cirka 80 procent av grundskolornas avgångsklasser 

avgår med behörighet till gymnasiet medan grundskolorna på och tillhörande Norrby under 

2016 låg på 65-68 procent, se tabell nedan. Sedan 2018 har dock de två grundskolorna 

på/tillhörande området ökat behörighetsnivån avsevärt – från 65 procent (Särlaskolan) och 

68 procent (Erikslundskolan) till 73 respektive 85 procent vilket innebär att en av skolorna 

2018 hade en högre andel godkända elever än Borås Stad i genomsnitt.  

 

Figur 3: Utbildningsnivå Norrby 201440 

 
 

                                                      
39 Utbildningsförvaltningarna, Intervju 2 
40 FOLK05KD: Befpak-Folkmängd 2014-12-31 Befolkningen 16-74 år efter delområde, ålder, 
utbildningsnivå, svenskt eller utländskt födelseland, kön och kommun 
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Tabell 7: Behörighet till gymnasiet41 

Skola 2016 2018 

Erikslundskolan 68,0% 85 % 

Särlaskolan 65,0% 73,0% 

Borås, samtliga skolor 82,0% 83,0% 

Riket, samtliga skolor 83,0% 84,0% 

 

Inom Utbildningsförvaltningarna uppger de yrkesverksamma att det stundtals blir 

problematiskt när föräldrarna har en låg utbildningsbakgrund.42 Många av barnen har inte 

föräldrar som kan hjälpa dem med läxorna på grund av brister i det svenska språket (se även 

Språk). För att få hjälp med läxorna kan barnen besöka mötesplatsen eller de olika 

föreningarna på området som erbjuder den typen av stöd.43 Särskilt vad avser flyktingar som 

nyligen skrivits in på skolan upplever de yrkesverksamma att dessa är trötta och att de måste 

lägga mer tid på att stötta dem i syfte att få upp motivationen för studierna.44  

 

Särskilt en verksamhet inom Utbildningsförvaltningarna uppger också att utrikesfödda 

invånare (föräldrar) inte ifrågasätter skolans beslut i till exempel samma utsträckning som 

personer med kunskap om det svenska rättsreglerna tenderar att göra.45 Man uppfattar också 

att vissa föräldrar inte ser vitsen med att barnen ska gå till skolan varje dag. Skolan tycks 

heller inte ta särskilt stor plats i vissa elevers liv och eleverna har många gånger svårt att 

prestera.46  

 

Kunskapen om sex och samlevnad är mycket låg bland eleverna där uppfattningen bland 

några av de yrkesverksamma är att den kunskapen främst inhämtas från pornografin. 

Yrkesverksamma upplever det som att detta är ett ämne som inte tycks diskuteras i hemmet.47  

 

Många av barnen som kommer till skolan upplevs också ha en hög stressnivå och tycks ha 

svårt att få till sömnen hemma.48  Det vill säga många barn är trötta. Även inom förskolan 

uppges att barnen sover mycket länge och att barnen också ofta är trötta på dagen.49  

 

Lektionerna kan ibland vara stökiga. Särskilt en verksamhet uppger att det förekommer 

förhållandevis ofta att det uppstår bråk i klassrummet som börjar med skojbråk som sedan 

övergår till ”riktigt bråk”. Eller att vissa lektioner är stökigare än andra om det till exempel 

                                                      
41 Uppgifter hämtade från Borås stads (2019) Välfärdsbokslut 2018 
42 Utbildningsförvaltningarna, Intervju 2 
43 Utbildningsförvaltningarna, Intervju 1 och 2, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 2 och 
Privatperson, Intervju 4  
44 Utbildningsförvaltningarna, Intervju 2 
45 Utbildningsförvaltningarna, Intervju 2 och Regeringen (2019)  Kritik mot lärare som följer skollagen Besökt: 
2019-09-20 Klockan: 15:31 https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/kritik-mot-larare-som-
foljer-skollagen_H61035  
46 Utbildningsförvaltningarna, Intervju 2 
47 Utbildningsförvaltningarna, Intervju 2 
48 Utbildningsförvaltningarna, Intervju 2 
49 Förskoleförvaltningen, Intervju 1 

https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/kritik-mot-larare-som-foljer-skollagen_H61035
https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellation/kritik-mot-larare-som-foljer-skollagen_H61035
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är kvinnor som håller i lektionerna eller om ämnet för lektionen är att anses som någonting 

som kopplas samman med ”kvinnliga arbetsuppgifter”.50 

 

Lågt deltagande vid föräldramötena 

Enligt uppgift från Utbildningsförvaltningarna uppger dessa att deltagandet vid 

föräldramöten är mycket lågt.51  

 

4.1.7 Psykisk hälsa 

Avseende den psykiska hälsan på området har ingen statistik kunnat påvisa hur befolkningen 

på området upplevs må. Svaren från informanterna har dock skiftat avseende detta. Många 

upplever att befolkningen har en kämpaglöd och en stor framtidstro till främst sina barn. 

Andra verksamheter menar att man upplever att psykisk ohälsa förekommer i högre grad. 

Den psykiska ohälsan upplever verksamheterna också vara någonting som man ogärna pratar 

om. Ett exempel på detta är att föräldrar inte alltid har gehör för att hantera psykisk ohälsa 

bland sina barn där många tackar nej, främst inom den somaliska befolkningen, till erbjudna 

insatser av verksamheterna.52 Därtill har forskningen kunnat påvisa att det finns samband 

mellan en långvarig försämrad ekonomi och psykisk ohälsa.53  

 

4.1.8 Boende 

Flerbostäder (hyresrätter 1012 stycken och bostadsrätter 276 stycken) utgjorde 2018 den 

största boendeformen på Norrby följt av specialbostäder (trygghetsboende och 

studentboende), övriga hus (villor) och småhus. Sedan 2015 har det tillkommit totalt 8 

lägenheter på Norrby (se tabell nedan).  

  

Tabell 8: Bostäder (antal småhus, lägenheter i flerbostadshus m.fl.) Norrby och Borås 2015 och 

201854 

 

 

Utflyttningen från Norrby är låg i jämförelse med övriga områden i staden.55 Samtidigt är 

Norrby ett område dit många nyanlända har anvisats de senaste åren samt ett område där 

                                                      
50 Utbildningsförvaltningarna, Intervju 2 och 3 
51 Utbildningsförvaltningarna, Intervju 1 och 2 
52 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 3 
53 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (2015) Pengar påverkar psykisk sjukdom, 
https://forte.se/artikel/pengar-paverkar-psykisk-sjukdom/ Besökt: 2019-11-29 Klockan 07:48 
54 LghTab2KD: Bostadspak jmf 2015 och 2018 Antal lägenheter (inklusive specialbostäder) efter delområde, 
hustyp, kommun och ägarkategori (Norrby respektive Borås) 
55 Kommunalt bolag, Intervju 1 

 Småhus Flerbostadshus Övriga hus Specialbostäder 

Norrby 2015 16 1401 45 65 

Norrby 2018 16 1409 45 65 

% 0 % 1 % 0 % 0 % 

Borås 2015 19451 29462 802 2249 

Borås 2018 19927 30047 910 2324 

% 2 % 2 % 13 % 3 % 

https://forte.se/artikel/pengar-paverkar-psykisk-sjukdom/
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många nyanlända EBO56 folkbokför sig själva.57 Sedan 2014 har också i genomsnitt 94 

personer skrivits in i Migrationsverkets mottagningssystem på Norrby (se tabell 4 nedan) 

vilka ju inte ingår i befolkningsstatistiken ovan men som på ett eller annat sätt antas uppta 

en boendeplats på området då de har skrivit sig där.   

 
Figur 4: Antal inskrivna asylsökande totalt 2014-2019 i eget boende utan uppehållstillstånd på Norrby58 

 
 

Olovlig uthyrning av bostad 

Enligt uppgift från informanterna sker det i viss omfattning, vilken dessvärre är svårt att 

uppskatta mängdmässigt, en olovlig uthyrning av bostäder på området.59  

 

Den olovliga uthyrningen kan innebära: 

1. Madrassuthyrning - en legal lägenhetsinnehavare hyr ut madrasser till personer i 

behov av det och bor samtidigt kvar i bostaden.  

2. Olovlig andrahandsuthyrning/svartkontrakt: avtalstecknaren inte bor kvar i 

bostaden, har flyttat ut och tecknat ett så kallat svartkontrakt med de inneboende.  

 

Den olovliga uthyrningen noteras främst genom att yrkesverksamma på området upptäcker 

ett stort antal namn på brevlådorna, i samband med besök i lägenheten eller genom att 

grannar har anmält att det förekommer störningar i lägenheten.60  

 

Trångboddhet 

I jämförelse med antalet boende per hushåll i hyresrätter uppvisar Norrby ett högre 

genomsnittsvärde än Borås. 2018 var antalet boende per hushåll i Borås 2,0 och på Norrby 

var den 2019 i genomsnitt 2,9 personer per hushåll (se tabell nedan).  

 

                                                      
56 Personer som nyligen har beviljats uppehållstillstånd och bosatt sig på området på eget initiativ. 
57 Arbetslivsförvaltningen (2019) 2019-09-02, samtal 
58 Migrationsverket, sammanställning utifrån e-postmeddelande daterat 2019-09-02 
59 Kommunalt bolag, Intervju 1, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 3, möte Arbetslivsförvaltningen 
18 september 2019 
60 Kommunalt bolag, Intervju 1 
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Samtliga informanter har under intervjuerna och genomförda workshops uppgett att 

trångboddheten är ett stort problem på området. Många har antingen kännedom om någon 

som bor trångbott eller gör det själv och har därmed egen erfarenhet av det.  

 
Tabell 9: Antal boende per hushåll i hyresrätter (flerbostadshus) 

 2014 2018 2019  

Norrby61 i.u i.u 2,9  

Borås62 1,9 2,0 i.u  

 

I syfte att försöka avgöra utbredningen av trångboddheten på området jämfördes uppgifter 

från folkbokföringen med AB Bostäders lägenhetsregister utifrån normen max två personer 

per rum (vardagsrum och sovrum) samt utifrån Boverkets trångboddhetsnorm 2 - max 2 

personer per sovrum (vardagsrum ej inkluderat). Resultaten från jämförelsen visade följande: 

 87 lägenheter är trångbodda (det vill säga fler än 2 personer per sovrum och 

vardagsrum) 

 265 lägenheter är trångbodda (det vill säga fler än 2 personer per sovrum) 

 

Enligt AB Bostäders trångboddhetsnorm var, av de 87 lägenheterna, 71 lokaliserade på övre 

Norrby och 16 på nedre Norrby. Vilket innebär att 88 procent av trångboddheten 

förekommer på övre Norrby enligt AB Bostäders norm. 

 

Enligt Boverkets trångboddhetsnorm 2 var, av de 265 lägenheterna, 181 lokaliserade på övre 

Norrby och 84 på nedre Norrby. Detta motsvarar att 68 procent av de trångbodda 

lägenheterna är placerade på övre Norrby.  

 

Bland de högst noterade antalet boende per sovrum återfanns följande:  

 

Tabell 10: Topp sju trångbodda lägenheter på Norrby 

Adress Storlek på lägenhet Antal folkbokförda på adressen Datum uppgift hämtad 

Dalbogatan 1 rok 11 2019-07-19 

Bohusgatan 3 rok 15 2019-07-19 

Billdalsgatan 1 rok 7 2019-07-19 

Norrby långgata 2 rok 7 2019-07-19 

Östgötagatan  2 rok 7 2019-07-19 

Alingsåsvägen  1 rok 6 2019-07-19 

Billdalsgatan  2 rok 6 2019-07-19 

 

I föranmält besök i några av ovanstående lägenheter framkom det att personen som var 

folkbokförda på lägenheterna var samma person som var avtalstecknare på lägenheten. För 

två av lägenheterna hade det förekommit störningar tidigare. Vid besök i fyra av lägenheterna 

                                                      
61 Genomsnittet per Norrby är beräknat utifrån antal folkbokförda genom antal hyresbostäder tillhandahållna 
av AB Bostäder – största hyresfastighetsaktör på området. 
62Statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START_HE_HE0111/HushallT29/table/tableViewLayout1    
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visade det sig att antalet sängar var fler än 2 per rum. Därmed har man genom besöken 

kunnat konstatera att dessa lägenheter var trångbodda.  

 

C/o adresser 

Utifrån kontroll i folkbokföringsregistret framkom det även att 299 personer var 

folkbokförda med c/o adresser fördelat över 160 lägenheter i hyresrätterna tillhandahållna 

av AB Bostäder.63 Enligt Post och telestyrelsen ska c/o adresser ”endast användas för att 

ange vem som ska ansvara för brevet för adressatens räkning varför det är felaktigt att 

använda c/o i sin adressuppgift när man är inneboende hos någon eller hyr en bostad i 

andrahand. Då ska man istället sätta upp sitt namn på dörren och, vid förekommande fall, 

på fastighetsboxen”.64  

 

Utifrån kontrollen i folkbokföringsregistret framkom det att en del av dessa adresser var 

felaktigt inlagda i folkbokföringen där till exempel c/o personen var samma person som var 

folkbokförd på adressen. I andra fall visade det sig att den som var folkbokförd inte 

överensstämde med c/o namnet. Således finns det ett omfattande registervårdsarbete att 

genomföra.  

 

Boendestandard 

Enligt en av verksamheterna uppger man att det är mycket högt slitage i lägenheterna och 

även i form av att luftfuktigheten är mycket hög i vissa lägenheter. Även slitaget i 

tvättrummen är omfattande.65  

 

Verksamma har också erfarenhet av att man har stött på barn i källargångarna som har använt 

gångarna som toalett för att de inte har kunnat/hunnit gå hemma i lägenheten.66  

 

4.1.9 Språk 

Många av informanterna vilka arbetar med befolkningen på Norrby pekar på att det 

förekommer stora språkliga och kulturella utmaningar.67 De måste många gånger ge 

förenklad information på svenska för att mottagaren ska förstå innehållet i samtalet. Många 

av de boende uppvisar brister i det svenska språket vilket också är förståeligt om en stor 

andel av de boende är nyanlända.68  

 

Även hemmahörande på området uppger att de själva har problem att hjälpa sina barn med 

läxläsningen på grund av brister i det svenska språket.69  

 

                                                      
63 Uppgifter hämtade från folkbokföringen 2019-07-18 och 2019-07-19 
64 PTS (2019)  Om Care Of adressering https://pts.se/sv/bransch/post/om-care-of-adressering/ Besökt: 2019-
09-26 Klockan 09:38 
65 Kommunalt bolag, Intervju 1 
66 Ibid. 
67 Utbildningsförvaltningarna, Intervju 1-3 
68 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 1-3 
69 Privatperson, Intervju 1 och 4 samt workshops 

https://pts.se/sv/bransch/post/om-care-of-adressering/
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4.1.10 Kultur, tradition, religion och sociala normer 
Med sociala normer och värderingar avses” uppsättningar av övertygelser eller förväntningar 

individer kan ha avseende vad som kan anses vara lämpliga handlingar i vissa situationer.”70 

Bland de sociala normer som har kunnat urskiljas i materialet och som kan påstås skilja sig 

från de sociala normer och värderingar som majoriteten av befolkningen utövar 

identifierades följande (se även (Hedersrelaterat våld och förtryck):  

 Att fasta under Ramadan71 

 Begränsande av flickor (ju äldre de blir, se även Hedersrelaterat våld och förtryck)72 

 Besöka moskén 

 Flickor har mycket sysslor hemma (se även Hedersrelaterat våld och förtryck)73 

 Grov språkföring (bland ungdomar; samtliga geografiska platser) 

 Gå i koranskola (se även Koranskola) 

 Hjälpsamhet74  

 Högt barnskaffande75 

 Ibland tillfrågas familjerna för godkännande innan ett giftermål kan/får ske76 

 Månggifte77 

 Machokultur 78  

 Man får inte gå var man vill, man får inte klä sig som man vill och man får inte prata 

med vem man vill79 (se Konflikter, rasism, fejder och mobbing) 

 Pojkarna har större friheter än tjejer (att vara ute)80 

 Samkönade äktenskap och homosexualitet betraktas som haram81 (se även Radikala 

yttringar och handlingar) 

 Slöjbärande (se även Otillbörlig påverkan ) 

 Synsätt att kvinnan ska vara hemma och är mindre värd82 

 Traditionell könsbaserad ansvarsfördelning i hushållet83 

 Uppfostringsresor (om barnet inte sköter sig i exempelvis skolan kan föräldrarna 

skicka dem till hemlandet)84 

                                                      
70 McLean (2017) Culture in Networks, sid. 49 
71 Utbildningsförvaltningarna, Intervju 2, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 1 samt Privatperson, 
Intervju 3  
72 Ideell förening, Intervju 1, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 1-2, Polismyndigheten, Intervju 1 
Utbildningsförvaltningarna, Intervju 2 
73 Ibid. 
74 Samtliga informanter  
75 Privatperson, Intervju 2, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 2-3   
76 Privatperson, Intervju 2 
77 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 3 
78 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 1-2 och Individ- och familjeomsorgen, Intervju 1 
79 Individ- och familjeomsorgen, Intervju 1 och Arbetslivsförvaltningen, Intervju 2 
80 Ibid. 
81 Individ- och familjeomsorgen, Intervju 1 och Förskoleförvaltningen, intervju 1 
82 Individ- och familjeomsorgen, Intervju 1, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 3 samt 
Utbildningsförvaltningarna, Intervju 2 
83 Ideell förening, Intervju 1 
84 Utbildningsförvaltningarna, Intervju 2 
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Vad avser uppfostringsresorna har bland annat en verksamhet uppgett att de 2018 skrev ut 

fem elever vilka inte kom tillbaka efter sommaren.  2019 var det totalt 16 stycken som inte 

hade kommit tillbaka till Sverige efter sommaren. Dock har det också inträffat att elever som 

har lämnat landet har kommit tillbaka under åren.85  

                                                      
85 Kompletterande frågor Utbildningsförvaltningarna,  
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4.1.11 Bakomliggande orsaker 

Forskningsmaterialet i nedan bakomliggande orsaker särskiljs genom refererande. Det vill säga om ingen referens förekommer i kolumnerna och 

raderna är de bakomliggande orsakerna inhämtat från det empiriska materialet.  

Socioekonomiska utmaningar 
  

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Befolkning Etniskt segregerat Många nyanlända anvisas dit 
efter uppehållstillstånd. 

Många nyanlända vilka inte 
har bott i Migrationsverkets 
regi (eget boende EBO) 
bosätter sig där. 

 -  - 

Somaliska klanstrukturer Förekomsten av 
somaliska klanstrukturer 

Kultur och tradition. Man litar på klanen. Klanen hjälper individen 

även i Sverige.86 

 

Man har inte blivit 
informerad om 
samhällets tjänster och 
använder därför klanen 
istället. 

Somaliska klanstrukturer Förekomsten av 
somaliska klanstrukturer 
forts. 

Brist på tillit till svenska 
samhället. 

Att man har goda 
erfarenheter av 
klansamhället från 

hemlandet men även i 
Sverige.  - 

 - 

Somaliska klanstrukturer Ekonomisk stöttning 
genom klanen 

Gamla traditioner som lever 
kvar 

 -  -  - 

Arbete Låg andel arbetare Låg utbildningsbakgrund87 Svårare för utrikesfödda att 
komma ut på 
arbetsmarknaden88 

Kvinnor med många barn 
ser inte vitsen med att 
skaffa arbete89 

Brister i svenska 
språket90 
 
 

                                                      
86 Framtidsinstitutet (2019) Med migranternas röst, tabell 5.2, sid. 118 
87 Socialstyrelsen (2017) Att öka förutsättningar för egen försörjning - Unga vuxna i verksamheten ekonomiskt bistånd 
88 Ekonomifakta (2019)  Arbetslöshet – utrikesfödda, https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Arbetsloshet-utrikes-fodda/ Besökt: 2019-10-04 Klockan 
15:06 
89 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 3 
90 Socialstyrelsen (2017) Att öka förutsättningar för egen försörjning - Unga vuxna i verksamheten ekonomiskt bistånd sid. 11 

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Arbetsloshet-utrikes-fodda/
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Socioekonomiska utmaningar 
 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Arbete Låg andel arbetare, forts. Ingen yrkeserfarenhet.91 Man diskrimineras på 
arbetsmarknaden.92 

Man diskrimineras tidigt i 
anställningsprocessen.93 

Normer (t.ex. att kvinnan 
inte ska arbeta). 

Ekonomi  Låga inkomster Inget arbete Innehar ett arbete med låg 
lön 

-  - 

Utbildning Låg utbildningsbakgrund Låg utbildning från hemlandet Genomgår utbildning men 

har inte erhållit en högre 
utbildning ännu  

Brister i svenska språket -  

Utbildning Når ej måluppfyllelsen till 
gymnasiet 

Trångboddheten.94 Brist på koncentration hos 
barnen. 

Barnen ser inte vitsen 
med att studera. 

Det kommer in barn från 
HVB-hem kontinuerligt 
som behöver extra stöd. 

Utbildning Når ej måluppfyllelsen till 
gymnasiet forts. 

Föräldrarna har inte kunskap 
om barnens läxor. 

-  -  - 

Utbildning Ingen möjlighet till stöd 
med läxläsning hemma 

Trångboddheten.95 Föräldrarna saknar 
kunskaperna. 

    

Utbildning Barnen ser en framtid 
som kriminell före 
arbetande 

Når ej måluppfyllelsen till 
gymnasiet. 

 -  -  - 

Utbildning Låg kunskap om sex och 
samlevnad 

Man pratar inte om sex och 
samlevnad hemma. 

Barn tillåts inte delta på 
sex- och 
samlevnadslektionerna i 
skolan.96 
 
 
 

 -  - 

                                                      
91 Socialstyrelsen (2017) Att öka förutsättningar för egen försörjning - Unga vuxna i verksamheten ekonomiskt bistånd 
92 Höglund, S. ”Etnisk diskriminering i arbetslivet”, sid. 280, i Mehrdad Darvishpour & Charles Westin (2012) Migration och Etnicitet – Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige 
93 Ibid. 
94 Boverket (2006) Var finns rum för våra barn?, sid 18-19 
95 Ibid. sid 18 
96 BRÅ (2019) Tystnadskultur – En studie om tystnad mot rättsväsendet, sid. 71 
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Socioekonomiska utmaningar 
 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Utbildning Barnen är trötta Trångboddheten.  -  -  - 

Utbildning Barn kommer till skolan 
med hög stressnivå 

Trångboddheten.97  -  -  - 

Utbildning Lågt deltagande vid 
föräldramötena 

Brist på kunskap om 
skolrutinerna hos föräldrarna. 

 -  -  - 

Språk Brister i svenska språket Låg utbildningsbakgrund. Glömt svenska språket efter 
en tid i Sverige. 

Man fortsätter inte att 
använda svenska språket. 

Man utsätts inte för 
svenska. 

Språk Brister i svenska språket 
fort.  

Man har inget umgänge med 
andra svenskar. 

 -  -  - 

Boende Trångboddhet Låga inkomster. Låg utbildningsbakgrund. Kostnadseffektiva 
hyresrätter – utrikesfödda 
har svårare att etablera 
sig på 
bostadsmarknaden.98 

Fastighetsägare ställer 
krav på att hyresgästen 
ska erhålla en viss 
inkomst för att få teckna 
avtal.99  

Boende Trångboddhet, forts. Flyktingsituationen 2015. - - - 

Boende Olovlig uthyrning av 
bostad 

Man skor sig på andra. Man vill tillhandahålla en 
boendeplats till någon man 
känner. 

Man har inte kunskap om 
regelverket kring 
andrahandsuthyrning.  

 - 

Boende Madrassuthyrning Se ovan. Se ovan. Se ovan.  - 

Boende Olovlig 
andrahandsuthyrning 
 

Se ovan. Se ovan. Se ovan. 
 

 - 

                                                      
97 Boverket (2006) Var finns rum för våra barn?, sid. 18 
98 Ibid. Sid. 16 
99 Ibid. sid. 16 
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Socioekonomiska utmaningar 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Boende Felaktiga c/o adresser Brist på kunskap om 
regelverket vid adressändring. 

Olovlig 
andrahandsuthyrning 

 -  - 

Boende Högt slitage Trångboddheten.100  -  -  - 

Boende Urinering i 

källargångarna 

Trångboddheten.  -  -  - 

Sociala normer och värderingar Flickor har mycket 
sysslor hemma 

Hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Rädsla för att flickorna ska 
råka ut för någonting. 

Otillbörlig påverkan från 
moralpoliser. 

Norm som har 
normaliserats på grund 
av omgivningen.101 

Sociala normer och värderingar Flickor har mycket 
sysslor hemma 

Lärdom från hemmet, 
koranskolan. 

 -  -  - 

Sociala normer och värderingar Machokultur Hedersrelaterat våld och 
förtryck – män förväntas agera 
på ett tufft sätt.102 

Kultur, tradition och/eller 
religion. 

 -  - 

Sociala normer och värderingar Samkönade äktenskap 
betraktas som haram 

Resultat av otillbörlig påverkan.  -  -  - 

Sociala normer och värderingar 
 
 
 

Uppfostringsresor 
 
 
 

Föräldrarna anser att barnet 

har försvenskats.103  

Åtgärd för att förhindra att 

barnet faller in djupare i 
kriminaliteten.104 

 -  - 

Sociala normer och värderingar Månggifte Hedersrelaterat våld och 
förtryck 
 
 

Kultur, tradition och religion 
 
 
 

 - 
 
 
 

 - 
 
 
 

                                                      
100 Boverket (2006) Var finns rum för våra barn?, sid. 18 
101 Borgatti, Everett & Johnsson (2018) Analyzing social networks, Sage 
102 Khan (2018) Attitudes towards ’honor’ violence and killings in collectivist cultures: Gender differences in Middle Eastern, North African, South Asian (MENSA) and Turkish populations, sid. 216-
217 
103 SVT (2019)  Pojkar skickas på ”uppfostringsresor” – mot sin vilja, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/pojkar-som-skickas-pa-uppfostringsresor-ar-en-bortglomd-grupp Besökt: 
2019-10-10 Klockan: 12:52 
104 Ibid. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/pojkar-som-skickas-pa-uppfostringsresor-ar-en-bortglomd-grupp
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Socioekonomiska utmaningar 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker    

Sociala normer och värderingar Man får inte gå var man 
vill, man får inte klä sig 
som man vill, man får 
inte prata med vem man 
vill 

Hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

Rädsla för att flickorna ska 
råka ut för någonting. 

Otillbörlig påverkan från 
moralpoliser. 

Norm som har 
normaliserats på grund 
av omgivningen.105 

Sociala normer och värderingar 
 
 

Slöjbärande Resultat av otillbörlig påverkan. Kultur, tradition och/eller 
religion. 
 

Norm som har 
normaliserats på grund 
av omgivningen.106 

 - 
 
 

Sociala normer och värderingar 
 

Odemokratiska 
värderingar i koranskolan 

Kultur, tradition och/eller 
religion. 

Salafistisk påverkan.107 
 

- - 
 

Sociala normer och värderingar Synsätt att kvinnan ska 
vara hemma och är 
mindre värd 

Resultat av otillbörlig påverkan. Kultur, tradition och/eller 
religion. 

 - 
 
 

 - 
 
 

 
 

                                                      
105 Borgatti, Everett & Johnsson (2018) Analyzing social networks, Sage  
106 Ibid.  
107 Ranstorp, Ahlin, Hyllengren & Normark (2018) Mellan salafism och salafistisk jihadism – Påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället, sid. 30-31 samt 107 
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 Brott och brottsliga företeelser 

Problemområdet innefattar brottsstatistik, registrerade brott och andra brottsliga företeelser 

som exempelvis låg anmälningsbenägenhet och kriminella nätverk som tillsammans påverkar 

målet att motverka och förebygga brott.  

 

Sedan 2015 har antalet brottsanmälningar på Norrby ökat dock med reservation för en 

nedgång under 2017. Nedgången berodde i huvudsak på att polisen det året riktade sina 

resurser mot den ökade brottsutvecklingen på Hulta/Hässleholmen också, vilket förklarar 

minskningen i statistiken (se tabell nedan).108 Antalet brott per invånare har dock minskat 

sedan 2015 (från 0,149 brott per invånare till 0,147). 

 

Tabell 11: Antal brottsanmälningar 2015-2018, Norrby och Borås109 

 
2015 2016 2017 2018 

Norrby (samtliga brottsanmälningar)  574 519 494 607 

varav signalbrott: narkotika  63 43 65 87 

varav signalbrott: skadegörelse 76 85 51 66 

Antal brott per invånare 0,149  -   -  0,147 

Borås (samtliga brottsanmälningar)  13 264 13 633 12 717 13 232 

varav signalbrott: narkotika  1 200 1 255 1 043 1 536 

varav signalbrott: skadegörelse 865 947 767 988 

Antal brott per invånare 0,122   0,118 

 

4.2.1 Låg anmälningsbenägenhet 

Enligt polisen är anmälningsbenägenheten låg för området. Man har även erfarenhet av att 

invånare har återtagit polisanmälningar.110 Detta kan innebära att det är svårt att statistiskt 

säkerställa den faktiska brottligheten. 

 

4.2.2 Kriminella nätverk  

I dagsläget konkurrerar ett antal kriminella nätverk med varandra på området. Nätverken är 

baserade antingen på vänskap eller gemensam uppväxt, släktskap, etnicitet eller 

kriminalitet.111 Dessa nätverk bedriver i huvudsak narkotikaförsäljning som sysselsättning. 

De kriminella nätverken är till viss del mobila, det vill säga man rör sig inte uteslutande inom 

Norrby utan runt hela Borås med omnejd.112   

 

Både polisen och boende på området har sett tendenser och har erfarenhet av att barn på 

området rekryteras in i kriminaliteten.113 Dessa får sedermera agera som springpojkar med 

                                                      
108 Polismyndigheten, intervju 1 
109 Sammanställning från Polismyndigheten, e-post 2019-08-22 
110 Polismyndigheten, intervju 1 
111 Polismyndigheten (2019) föreläsning om Norrby, 2019-05-08 
112 Polismyndigheten, intervju 1 
113 Workshop Framtidens Norrby  
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narkotika och stöldgods. Det är främst äldre pojkar som fångar in yngre till gängen i syfte 

att,114 antigen genom att erbjuda dem pengar eller genom hot.   

 

4.2.3 Noterade brott och andra företeelser 

Bland de brott som har registrerats av polisen och erfarits av verksamheterna och boende på 

området innefattas följande:   

1. Narkotikabrott  

2. Inbrott 

3. Våldsbrott  

4. Folkbokföringsbrott och bidragsbrott 

5. Penningtvätt 

6. Skadegörelse 

7. Egen rättsskipning 

8. Territoriell kontroll 

 

Narkotikabrott 

Avseende narkotikabrotten utgör försäljning, hantering och eget bruk av narkotika de 

främsta (hasch, marijuana och tramadol). Majoriteten av informanterna yrkesverksamma på 

området upplevde också att inställningen till narkotika är betydligt mer liberal än vad den har 

varit tidigare.  

 

Narkotikaanvändningen, uppger polisen, används av de flesta sociala grupper i Borås och 

inte uteslutande på Norrby. Polismyndigheten uppger även att man upplever att 

användningen av narkotika har ökat bland befolkningen.115 

 

Inbrott  

Inbrott i källargångar och vindsförråd förekommer frekvent. Det förekommer även att 

personer bryter sig in i så kallade bostadskomplement116 och sedermera bosatt sig i utrymmet. I 

det fall man inte har lyckats bryta sig in har skadegörelse skett på främst dörrar.117  

 

Våldsbrott 

Under perioden har de vanligast förekommande våldsbrotten utgjorts av våldsbrott med 

knivvapen, någon enstaka skjutning och misshandel. Polisen misstänker även att våld i nära 

relationer förekommer på området men då få anmäls är detta ingenting som kan 

konstateras.118  

 

                                                      
114 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 2 
115 Polismyndigheten, Intervju 1 
116 Bostadskomplement = utrymme utanför bostaden för sidofunktioner till boende där exempelvis kokplatta 
finns tillgänglig. 
117 Kommunalt bolag, Intervju 1 
118 Polismyndigheten, Intervju 1 
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På senare tid (2019) har även Polismyndigheten noterat att en del av de genomförda 

våldsbrotten på området har genomförts av ungdomsgäng. I några enskilda fall har offret 

antingen kunnat ta sig ifrån platsen utan att utsättas för misshandel eller ha blivit svårt 

misshandlad. Att ungdomsgäng agerar på detta sätt är enligt Polismyndigheten själva 

ovanligt.119  

 

Folkbokföringsbrott och bidragsbrott 

Folkbokföringsbrott och bidragsbrott har förekommit i form av olovlig 

andrahandsuthyrning av lägenheter, upplåtelse av en adress mot betalning eller att 

sammanboende skriver sig på olika adresser för att erhålla olika typer av bidrag.120  

 

Arbetslivsförvaltningen inom Borås Stad som handlägger försörjningsstöd arbetar dock 

aktivt med att förhindra denna typ av brottslighet genom att exempelvis genomföra 

hembesök för kontroll av boende.121 

 

Penningtvätt 

Ett fenomen som uppmärksammats på senare tid är att unga vuxna agerar penningmålvakter 

och styrelsemålvakter mot betalning. Hur vanligt förekommande detta är på Norrby är inte 

känt men torde vara ett problem som är utbrett över hela staden.122  

 

Skadegörelse 

Skadegörelsen, nämner flera av informanterna, gör att man upplever området som otryggt. 

Exempelvis har man sett tecken på att till exempel elskåp är uppbrutna. Även en del 

skadegörelse sker på dörrarna (se figurer nedan).123 Skadegörelsen är ett återkommande 

problem på området.124 

 

                                                      
119 Polismyndigheten (2019) 2019-10-22, samtal  
120 CKS (2019) PM, 2019-08-22 
121 Möte Arbetslivsförvaltningen (2019) 2019-09-18, CKS och enhetschef 
122 Polisen (2019)  Penningmålvakter – unga personer lockas till kriminalitet, 
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/december/unga-penningmalvakter/ Besökt: 2019-10-23 Klockan: 
13:08 
123 Lägesbildsrapportering EST för Norrby och Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 3 
124 Rundvandring på Norrby, 2019-05-20 

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/december/unga-penningmalvakter/
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Figur 5: Skadegörelse, Tvättstugan, Billdalsgatan 

 
 

Figur 6: Skadegörelse, Tvättstugan, Billdalsgatan 

 
 

En annan form av skadegörelse som har skett periodvis har innefattat skadegörelse genom 

brand där förövare har tänt eld på bilar.  

 

Egen rättsskipning 

Polisen, hemmahörande och verksamma på området har erfarenheter av att egen 

rättsskipning har skett på området inom den somaliska befolkningen utifrån den somaliska 

sedvanerätten (xeer – se Somaliskt rättssystem - xeer). Det har rört sig om tillfällen då brott 

har skett mellan två eller flera individer, inom samma klan eller från två olika klaner och man 

har löst ”konflikten” genom att antingen ersätta offret med skadeståndspengar (diya)som har 

samlats in inom en klan eller att man har valt att inte driva ärendet vidare då man ansett att 

de rättsvårdande myndigheterna har hanterat ärendet på ett rättvist sätt.125 Vissa typer av 

hemfridsbrott uppfattas dock främst som att de hanteras inom familjen eller klanen än att 

polismyndigheten involveras.126 Se även Våldsbrott. 

 

Enligt hemmahörande på området är det vissa äldre män inom en klan som ser till att 

pengarinsamlingarna till bland annat skadestånd sker och detta främst genom 

                                                      
125 Privatperson, Intervju 1 
126 Ibid. 
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telefonkontakter. Klanerna kan implementera sedvanerätten sinsemellan men kan i teorin gå 

till exempelvis en moské för att värdera storleken på skadeståndet. I annat fall träffas äldre 

män från klanerna och kommer överens om ersättningsstorleken. Insamlingspengarna 

används dock inte uteslutande till skadestånd utan även till att hjälpa andra klanmedlemmar 

som har det särskilt svårt.127 Se även Ekonomisk stöttning genom klanen. 

 

Polismyndigheten har även uppgett att moskén på Magasinsgatan har varit delaktiga i 

utförandet av rättsskipning. Hur ofta detta skett har inte kunnat avgöras.128 

 

Egen rättsskipning eller egna straffsystem är dock även ett fenomen som är vanligt 

förekommande inom tungt kriminella nätverk och organisationer.129 I vilken omfattning detta 

sker på Norrby är inte känt men torde dock förekomma med anledning av nätverkens 

närvaro på området.  

 

Territoriell kontroll 

Både polisen och verksamma på området har erfarit att personer tillhörande samma etnicitet 

krävt att andra boende antingen ska avlägsna sig från vissa platser till fördel för dem själva 

eller att man i trappuppgångarna skapat en sådan miljö i syfte att få personer av annan 

etnicitet att flytta ifrån fastigheten.130 Se även Otillbörlig påverkan. 

 

4.2.1 Hedersrelaterat våld och förtryck 

Majoriteten av informanterna uppgav att man har erfarit hedersrelaterat våld och förtryck på 

Norrby och inom sina verksamheter och att det i vissa miljöer till och med är normaliserat. 

Till exempel föreställningarna att män som inte kan försörja sin familj är en dålig man, att en 

mamma som tillåter sitt barn att gå utan slöja är en dålig mamma eller att flickor inte tillåts 

gå ut.131 Se även Sociala normer. 

 

Hindrande av handlingsutrymme 

Flera verksamheter har en upplevelse av att det förekommer flickor som inte får gå ut. Detta 

utspelar sig främst genom att de håller sig kvar länge i samband med till exempel läxläsning 

eller kvarhåller sig länge i skolans lokaler efter lektionstid. Dels för att slippa alla sysslorna de 

har hemma och dels för att få möjlighet att umgås med sina vänner efter skolan. Detta kan 

också märkas genom att det är färre flickor i en viss ålder som är ute på området vilket 

givetvis också kan bero på att man upplever området som otryggt. 

 

                                                      
127 Ibid. och Polismyndigheten (2019) 2019-11-06, kompletterande frågor 
128 Polismyndigheten, Intervju 1 
129 Rostami, Mondani, Carlsson, Sturup, Sarnecki och Edling (2018) Våldsbejakande extremism och organiserad 
brottslighet i Sverige, Forskningsrapport 2018:4 
130 Polismyndigheten, Intervju 1 och Fritids- och folkhälsförvaltningen, Intervju 1-2 
131 Ideell förening, Intervju 1 
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Övervakning 

Inom Utbildningsförvaltningarna har man erfarenhet av att släktingar har kommit till deras 

lokaler i syfte att kontrollera att barnen är på plats. I andra fall har det rört sig om att det har 

varit äldre syskon (pojkar) som har övervakat sina yngre systrar i skolverksamheten.132 

Överlag har man sett tendenser till att flickor och pojkar inte får umgås med vem man vill. 

 

Könsstympning 

En verksamhet har uppskattat att nästan 100 procent av de somaliska kvinnorna på området 

är könsstympade.133 Könsstympningen antas dock inte ha skett i Sverige utan i hemlandet 

innan inresa. Man har dock haft misstanke om att könsstympning har skett av flickor på 

Norrby eller att föräldrar har haft för avsikt att genomföra en könsstympning i samband med 

semester i hemlandet, men det har inte kunnat påvisas.  

 

Könsstympningen av kvinnor medför många problem för kvinnan i form av att knappt 

kunna genomföra samlag, infertilitet, återkommande urinvägsinfektioner, svårt vid 

menstruation och att de inte kan genomgå en vaginal förlossning.134 Detta är utmaningar som 

hälso- och sjukvården samt även andra verksamheter arbetar med i sina verksamheter. 

Kunskapen utanför hälso- och sjukvården uppges bland informanterna dock vara liten och 

behöver öka.  

 

Könsstympning, uppfattar informanterna inte vara någonting man pratar om i hemmet utan 

är normaliserat. Det är ofta kvinnorna (mödrar, äldre kvinnliga släktingar) som upprätthåller 

idén om könsstympningen.135 

 

Tvångsäktenskap 

Bortgifte eller tvångsäktenskap antas ha skett av kvinnor på området genom att man har 

skickat sina döttrar till hemlandet i syfte att gifta bort dem.136  

 

Brist på kunskap om mänskliga rättigheter 

Särskilt en verksamhet uppger att vuxna, barn och ungdomar inte har kännedom om vilka 

rättigheter man har och att det finns ett stort behov av att dessa får kunskap om mänskliga 

rättigheter.137  

                                                      
132 Utbildningsförvaltning, Intervju 1-2 
133 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 3 
134 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 3 
135 Utbildningsförvaltning, Intervju 1-2 och Ideell förening, Intervju 1 
136 Privatperson, Intervju 2 
137 Ideell förening, Intervju 1 
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4.2.2 Bakomliggande orsaker 
Forskningsmaterialet i nedan bakomliggande orsaker särskiljs genom refererande. Det vill säga om ingen referens förekommer i kolumnerna och 

raderna är de bakomliggande orsakerna inhämtat från det empiriska materialet.  

Brott och brottsliga företeelser 
 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Anmälningsbenägenhet Låg anmälningsbenägenhet Man vågar inte ringa 
polisen av rädsla för 
repressalier. 

 -  -  - 

Noterade brott Narkotikabrott Egen vinning. Större efterfrågan på 
narkotika. 

 -  - 

Noterade brott Inbrott Egen vinning. Säkerställa inkomster 
när dessa har gått 
förlorade exempelvis 
när polisen har 
beslagtagit narkotika 
och dylikt 

 -  - 

Noterade brott Våldsbrott Man använder våld som 
maktmedel. 

Man använder våld för 
att ackumulera mer 
makt. 

Våldsbrott kopplade 
till narkotikahandel 
och/eller personliga 
relationer.138 

Man är själv rädd 
(kriminella) att utsättas 
för våld – genomför 
våldsbrott för att 
undvika att själv bli 
utsatt.139 

Noterade brott Folkbokföringsbrott Egen vinning.  -  -  - 

Noterade brott Penningtvätt Egen vinning.  -  -  - 

Noterade brott Skadegörelse Missnöje. Reaktion på andra 
händelser. 
 

 -  - 

                                                      
138 BRÅ (2019) Skjutningar i kriminella miljöer – en intervjustudie, sid. 8 
139 Ibid. sid. 9 
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Brott och brottsliga företeelser 
 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Noterade brott Egen rättsskipning Brist på tillit till 
polismyndigheten. 

Kultur och tradition. Man vill hellre lösa 
brottet själv 
(kriminella). 

 - 

Noterade brott Territoriell kontroll Uppvisa eller erhålla makt Mål att delar av 
området endast ska 

huseras/användas av 
ett kriminellt nätverk 
eller klan 

 -  - 

Kriminella nätverk Rekrytering av unga till 
nätverken 

Värvar icke-straffmyndiga 
för att undvika straff 
själva. 

Narkotikahandeln 
expanderar.  

- - 

Kriminella nätverk Förekomsten av kriminella 
nätverk/kriminella 

Individer hamnar i den 
kriminella världen pga. 
inget stöd hemma.140 

Dåliga skolresultat.141 Känner andra som är 
kriminella.142 

Trångboddheten. 

Kriminella nätverk Förekomsten av kriminella 
nätverk/kriminella forts. 

Kriminella världen lockar 
med löften om pengar.143 

Tillgång till andra 
kriminella personer.144 

Svag anknytning till 
familj som gjort att 
man trätt över till det 
kriminella145  
 
 
 

Man har förtroende för 
medlemmarna i det 
kriminella nätverket146 

                                                      
140 Andershed, H. (2018) föreläsning för polismyndigheten (oktober 2018) 
141 Ibid. samt BRÅ (2019) Skjutningar i kriminella miljöer – en intervjustudie, sid. 6 
142 BRÅ (2019) Skjutningar i kriminella miljöer – en intervjustudie, sid. 6 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
145 Ibid. sid. 6-7 
146 Ibid. sid. 7 
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Brott och brottsliga företeelser 
 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Hedersrelaterat våld och förtryck Förekomsten av 
hedersrelaterat våld och 
förtryck 

Utövas bland 
kollektivistiska och 
patriarkala kulturer där 
banden mellan familj och 
släkt betonas.147  

Man behåller hedern 
genom att följa de 
restriktiva 
könsrollerna.148 

Hedern upprätthålls 
av både män och 
kvinnor.149 

Omgivningen förväntar 
sig att män använder 
hot och aggression för 
att förvärva, försvara 
eller återställa heder, 

även för upplevda eller 
små förolämpningar.150 

Hedersrelaterat våld och förtryck Förekomsten av 
hedersrelaterat våld och 
förtryck forts. 

Kvinnor, förväntas 
upprätthålla ett hedervärt 
rykte genom att visa sin 
renhet, blygsamhet och 
lydnad till sin far och 
make.151 

Det är manliga 
släktingar som utövar 
det hedersrelaterade 
våldet och morden det 
vill säga fäder, bröder, 
morbrödrar och 
farbröder, söner och 
kusiner.152 

Det hedersrelaterade 
förtrycket begås av 
kvinnliga 
familjemedlemmar - 
mödrar, systrar, 
fastrar, mostrar och 
kvinnliga ingifta 
släktingar.153 
 
 
 

Främst utsätts flickor 
och kvinnor.154 

                                                      
147 Khan (2018) Attitudes towards ’honor’ violence and killings in collectivist cultures: Gender differences in Middle Eastern, North African, South Asian (MENSA) and Turkish populations, sid. 216 
148 Ibid. sid. 216-217 
149 Ibid. 
150 Ibid. 
151 Ibid. 
152 Chesler (2009) genom Khan (2018) Attitudes towards ’honor’ violence and killings in collectivist cultures: Gender differences in Middle Eastern, North African, South Asian (MENSA) and Turkish 
populations, sid. 
153 Elkkary et al.,2014; Keyhani, 2013, genom Khan (2018) Attitudes towards ’honor’ violence and killings in collectivist cultures: Gender differences in Middle Eastern, North African, South Asian 
(MENSA) and Turkish populations, sid. 218 samt Björktomta (2019) ‘Honor-Based Violence in Sweden – Norms of Honor and Chastity’, publicerad i Journal of Family Violence (2019) 
nr. 34, sid. 457 
154 Alpin (2017) genom Khan (2018) Attitudes towards ’honor’ violence and killings in collectivist cultures: Gender differences in Middle Eastern, North African, South Asian (MENSA) and Turkish 
populations, sid. 218 
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Brott och brottsliga företeelser 
 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Hedersrelaterat våld och förtryck Förekomsten av 
hedersrelaterat våld och 
förtryck forts. 

Religion.155 Man är socialiserad in i 
hederskontexten till 
lydnad och kyskhet.156 

Om det bor mest en 
folkgrupp där då är 
det lättare att hålla 
kvar vid sina 

kulturella traditioner 
på ett sätt utan att 
få influenser från 
majoritetssamhället 
man egentligen bor i. 

Hedersvåldet 
sanktioneras av 
omgivningen till skillnad 
från relationsvåld där 

omgivningen tar starkt 
avstånd – i grunden 
kräver det att 
hedersvåldet är 
normaliserat. 

Hedersrelaterat våld och förtryck Förekomsten av 
hedersrelaterat våld och 
förtryck forts. 

Enligt traditionerna har 
kvinnan ansvaret för 
barnuppfostran – gör hon 
inte det är hon en dålig 
kvinna alltså måste även 
hon utöva hederskulturen. 

Kvinnorna är rädda om 
sitt rykte – om de inte 
lyckas upprätthålla det 
anses de vara en dålig 
kvinna som gör att 
hon måste verkställa 
hederskulturen för att 
undvika angrepp av 

andra. 

Hederskulturen ger 
makt till både män 
och kvinnor i viss 
mån. Det är inbyggt i 
systemet. 

- 

Hedersrelaterat våld och förtryck Hindrande av 
handlingsutrymme 

Att upprätthålla hedern.157 Man är influerad av 
andra. 

Man könsseparerar 
inte i Sverige - 
motreaktion att 
hindra 
handlingsutrymmet. 

Brist på integration och 
kunskap om svenska 
samhället. 

Hedersrelaterat våld och förtryck Övervakning Att upprätthålla hedern. Bröder och äldre 
syskon genomför 
övervakningen. 

Man är influerad av 
andra. 

Brist på integration och 
kunskap om svenska 
samhället. 
 

                                                      
155 Grzyb, 2016; Vandello (2016 ) genom Khan (2018) Attitudes towards ’honor’ violence and killings in collectivist cultures: Gender differences in Middle Eastern, North African, South Asian 
(MENSA) and Turkish populations,  
156 Björktomta (2019) ‘Honor-Based Violence in Sweden – Norms of Honor and Chastity’, publicerad i Journal of Family Violence (2019) nr. 34, sid. 455 
157 Ibid. 
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Brott och brottsliga företeelser 
 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Hedersrelaterat våld och förtryck Könsstympning Att kontrollera flickorna = 
undvika sexuellt umgänge. 

Man är influerad av 
andra. 

Brist på integration 
och kunskap om 
svenska samhället. 

Kultur, tradition 
och/eller religion. 

Hedersrelaterat våld och förtryck Tidigt slöjbärande Att kontrollera flickans 

oskuldsfullhet. 

Kvinnliga släktingar 

tillser att slöjan bärs. 

Man är influerad av 

andra. 

Brist på integration och 

kunskap om svenska 
samhället. 

Hedersrelaterat våld och förtryck Tvångsäktenskap Stärka klanen. Man är influerad av 
andra.158 

Brist på integration 
och kunskap om 
svenska samhället. 

Kultur, tradition 
och/eller religion. 

                                                      
158 Aplin (2017) Dyer (2015); Kopelman (2016); Zuhur (2009) genom Khan (2018) Attitudes towards ’honor’ violence and killings in collectivist cultures: Gender differences in Middle Eastern, 
North African, South Asian (MENSA) and Turkish populations, sid. 218 samt Dogan, (2013) genom Khan (2018) Attitudes towards ’honor’ violence and killings in collectivist cultures: Gender 
differences in Middle Eastern, North African, South Asian (MENSA) and Turkish populations, sid. 219 
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 Radikalisering och våldsbejakande extremism 

Med Radikalisering och våldsbejakande extremism avses händelser och processer som leder 

till att förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet 

och mänskliga fri- och rättigheter försvagas och hotas.   

 

Under början av 2016 utsattes Borås moské på Magasinsgatan för ett brandattentat där stora 

delar av byggnaden förstördes.159 Attentatet utfördes av en person med främlingsfientliga 

åsikter.160 Händelsen inträffade under samma period som det stora antalet asylsökande kom 

till Sverige 2015-2016.   

 

På Norrby är det den islamistiska våldsbejakande miljön som man har sett både bevis på och 

tendenser till.161 Generellt uppger många av informanterna att man upplever sig se ett hårdare 

religiöst klimat och att miljön upplevs som mer radikaliserad på Norrby genom närvaron av 

salafistiska inriktningar på området.162 Exempel på tendenser ges nedan: 

 

Radikala yttringar och handlingar 

I många av miljöerna på området har man erfarenhet av att vissa av invånarna genomför 

radikala yttringar och handlingar. Dessa yttringar kan delas in i följande områden: 

1. Det som är förbjudet (haram) 

2. Hur man ska leva (rätt levnadssätt) 

3. Vi och dem (uttryck för polarisering) 

4. Våldsbejakande yttringar 

 

Det som är förbjudet 

Inom både en verksamhet inom Utbildningsförvaltningarna, Förskoleförvaltningen och 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har man erfarenhet av att möta barn, ungdomar och 

vuxna som uttrycker sig i termer av att vissa saker är haram (synd, förbjudet för en muslim). 

Det kan röra sig om att man anser att HBTQ är förbjudet eller att inte bära slöja. Det har 

även förekommit att ungdomar haft åsikter om Pride. Även en värdegrundsenkät på en 

utbildningsinstitution har visat på sämre resultat avseende bemötandet mot transpersoner163 

 

Hur man ska leva 

I andra verksamheter har man erfarenhet av ungdomar som förkunnar vikten av att be eller 

berätta om den rätta tron eller vad kvinnor ska respektive inte ska göra. Vissa verksamheter 

har även erfarenhet av ungdomar som har bett på skoltid och därmed inverkat på 

                                                      
159 SVT (2016)  Borås moské återinvigdes idag, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/boras-moske-
aterinvigdes-idag Besökt: 2019-10-18 Klockan 16:09 
160 Stadsledningskansliet (2019) 2019-10-18, samtal 
161 Stadsledningskansliet, Intervju 1 samt Ranstorp, Ahlin, Hyllengren & Normark (2018) Mellan salafism och 
salafistisk jihadism – Påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället 
162 Ideell förening, Intervju 1 
163 Utbildningsförvaltning, Intervju 1-2 och Förskoleförvaltningen, Intervju 1  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/boras-moske-aterinvigdes-idag
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/boras-moske-aterinvigdes-idag
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utbildningen. Insatser sattes dock in och enligt uppgift förekommer detta inte längre.164 

Observera att be inte per automatik innebär att man har radikaliserats utan snarare att det 

kan bli konflikter mellan rätten att utöva sin religion och skolplikten och att detta kan tolkas 

antingen som en radikalisering eller en konflikt mellan olika synsätt.  

 

Under 2018 inträffade det att pojkar och flickor hade delats upp i matkön på en skola. Syftet 

eller anledningen är trolig påverkan från någon miljö som sprider ett separatistiskt budskap.165 

 

Vi och dem 

I andra fall har man stött på både vuxna, ungdomar och barn som uttrycker sig i termer av 

”vi och dem” där vi utgörs av boende på Norrby och dem avser alla andra som inte hör hemma 

där. Exempelvis, i samband med attentat mot muslimer (Christchurchattentatet på Nya 

Zeeland) blev kommunen kontaktad i syfte att genomföra manifestationer där den retoriska 

undertonen var pro-polarisering.166  

 

Vid ett flertal tillfällen under perioden 2015-2019 har parkeringsvakter blivit uppmanade att 

inte komma till Norrby eller hänvisade att lämna detsamma. Personer på området har således 

ansett sig ha rätt att diktera villkoren för vad som ska göras och av vilka som kan göra saker 

i området. I detta fall har man även använt våld och beskjutit parkeringsvakter med luftvapen 

som ett sätt att få dessa att inte vara aktiva i området.167 Observera att detta även kan ha en 

anknytning till kriminaliteten på området. 

 

Under 2015- 2019 har även personer som utger sig för att representera dem som bor på 

Norrby besökt möten som har med området att göra avseende exempelvis ombyggnad av 

aktivitetsytor vid Mötesplats Norrby. Dessa personer säger sig företräda alla boende på 

Norrby.168  

 

Våldsbejakande yttringar 

Inom främst en verksamhet har man kommit i kontakt med ungdomar där man öppet yttrat 

sig positivt till IS och övergreppen i Syrien. Men i samband med att det gick sämre för 

kalifatet upplevdes det dock som att dessa yttringar minskade.169 

 

                                                      
164 Individ och familjeomsorgsförvaltningen, Intervju 1, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 1-2 samt 
Utbildningsförvaltning, Intervju 1 
165 Stadsledningskansliet (2019) PM, 7 november 2019 
166 Uppgift från CKS  
167 BT (2019)  P-vakter lappade på Norrby – blev dödshotade, http://www.bt.se/boras/p-vakter-lappade-pa-
norrby-blev-dodshotade/ Besökt: 2019-11-21 Klockan: 07:08 samt BT (2019) Bilar fyller gatan trots p-förbud – 
vakterna maktlösa, http://www.bt.se/boras/bilar-fyller-gatan-trots-p-forbud-vakterna-maktlosa/ Besökt: 2019-
11-21 Klockan: 07:09 
168 PM, Stadsledningskansliet, 7 november 2019 
169 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 1-2 

http://www.bt.se/boras/p-vakter-lappade-pa-norrby-blev-dodshotade/
http://www.bt.se/boras/p-vakter-lappade-pa-norrby-blev-dodshotade/
http://www.bt.se/boras/bilar-fyller-gatan-trots-p-forbud-vakterna-maktlosa/
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Moskén och da´warörelsen Unga muslimer 

Islamska kulturföreningen på Magasinsgatan är en av flera moskéer på området. En del av 

verksamheten moskén bedriver är den så kallade da´warörelsen. Da’warörelsen kan kopplas 

till de aktiviteter en moské bedriver som har att göra med att bygga ut verksamheten, utbilda, 

omvända och har även med välgörenhet att göra. Da´warörelsen kan delvis likställas med 

religiöst missionerande.  

 

Da’ warörelsen på Norrby med koppling till moskén är den så kallade Unga muslimer. De 

hade i sin tur under perioden även bjudit in extremistiska föreläsare.170  

 

Efter samverkan med moskén upplever Borås stad dock att föreläsare med extremistiska 

budskap har upphört. Det finns således inga kända tillfällen när denna typ av aktivitet har 

skett efter 2017.171  

 

Koranskola 

Ett flertal av verksamheterna på området uppger att många av barnen de kommer i kontakt 

med går i koranskola och att man känner en oro kring vad barnen får lära sig där. Detta 

eftersom en stor del av barnen inte berättar om vad de gör där när de tillfrågas om detta.172  

 

Koranskolor är dock en del av den muslimska traditionen och här är det viktigt att påpeka 

att alla koranskolor inte bör anses vara salafistiska, däremot är det också viktigt att framhålla 

att koranskolor de facto kan och har använts i syfte att påverka. Salafister anser att: 

Ett viktigt och avgörande steg för att bygga en god islamisk karaktär är tidiga 

utbildningsinsatser i koranskolor och lågstadiet. Enligt imamers råd ska föräldrar 

lära deras barn om principen av tawheed och farorna med bida (innovation) 

inom religionsutövning. Pojkar och flickor bör vara könssegregerade och 

utbildade om deras framtida roller. Pojkar ska förberedas i patriarkal tappning 

om deras plikter som gifta män, pappor och väktare av islam, medan flickor 

tränas för sin framtida roll som gifta kvinnor, moderskap och deras roll som 

hemmagående gifta och hur de ska gå klädda korrekt som kvinnor. Vikten av 

separat religiös utbildning är något salafistiska religiösa auktoriteter trycker på i 

exempelvis Saudiarabien och Qatar.173 

 

Avseende moskén på Magasinsgatan i Borås har Försvarshögskolan tidigare kunnat 

konstatera att koranskolan har utövat negativa påtryckningar mot barn: 

                                                      
170 Ranstorp, Ahlin, Hyllengren & Normark (2018) Mellan salafism och salafistisk jihadism – Påverkan mot och 
utmaningar för det svenska samhället, sid. 96 samt BT (2018)  Radikala föreläsare i Borås moské 
http://www.bt.se/boras/radikala-forelasare-i-boras-moske-oerhort-allvarligt/ Besökt: 2019-09-24 Klockan: 
13:41 
171 Stadsledningskansliet (2019) kompletterande frågor, samtal 
172 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 1-2, Utbildningsförvaltning, Intervju 2, Ideell förening, 
Intervju 1 samt Förskoleförvaltningen, Intervju 1 
173 Ranstorp, Ahlin, Hyllengren & Normark (2018) Mellan salafism och salafistisk jihadism – Påverkan mot och 
utmaningar för det svenska samhället, sid. 30-31 

http://www.bt.se/boras/radikala-forelasare-i-boras-moske-oerhort-allvarligt/
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Påtryckningar bedöms börja redan i sjuårsåldern, t ex i form av inte prata med 

barn av motsatt kön etc. Informanter menar att ”unga försvinner från skolan till 

koranskolan.” Det har även förekommit att ungdomar efter skoldagen kommit 

till moskén för att ”tvättas” från det de lärt sig under skoldagen. Informanter 

menar också att ”värstingarna” (inom extremistmiljöer) har verksamhet för 6-12 

åringar med saft, bullar och tv-spel.174  

 

Liksom många slutna verksamheter är insynen begränsad varför Borås stad varken kan 

dementera eller konstatera att ovan sker ännu idag.  

 

Tidigt slöjbärande 

Slöjbärande redan vid 1-års ålder har börjat förekomma i förskolan.175 En verksamhet uppger 

att fler tjejer har börjat ta på sig slöjan och blivit mer troende trots att de inte kommer från 

särskilt troende familjer.176 I gengäld uppger en annan verksamhet, med koppling till stöd för 

vuxna på området, att deras upplevelse är att slöjbärandet inte är särskilt utbrett.177 

 

Moralpoliser 

Av både hemmahörande och yrkesverksamma på området har man erfarenhet av att ha blivit 

eller att ha sett någon bli angripen av vad som kan beskrivas som en moralpolis (släkting, 

granne, obekant) om man har gått utan slöja eller varit ”lättklädd” (se även Otillåten 

påverkan). Det vill säga någon som förkunnar vad som är rätt och vad som är fel utifrån en 

salafistisk inriktning.178   

 

Initiativ till föreningsverksamhet och andra aktiviteter 

Under perioden har en rad initiativ till att starta föreningsverksamhet och andra aktiviteter 

skett på Norrby. Föreningsverksamheten kan exempelvis erhålla föreningsbidrag från bland 

annat kommunen eller andra resurser om verksamheten kan påvisa ett behov till det. En 

återkommande utmaning kommunen har haft är att framväxten av denna typ av initiativ har 

visat tecken på vissa tendenser till att odemokratiska värderingar sprids genom 

föreningsverksamheten. Med anledning av detta har CKS påbörjat samverkan med både 

externa som interna aktörer i syfte att stävja detta.   

 

Ansatser för tillgång till unga 

Inom verksamheterna på Norrby har man erfarenhet av att personer med odemokratiska 

värderingar aktivt har försökt att komma in i vissa verksamheter genom att exempelvis söka 

sig till vissa tjänster som fritidsledare eller arbeta inom skolan.179  

                                                      
174 Ibid. sid. 107  
175 Förskoleförvaltningen, Intervju 1 
176 Utbildningsförvaltningen, Intervju 1 
177 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 1-2, Utbildningsförvaltning, Intervju 2, Ideell förening, 
Intervju 1, Förskoleförvaltningen, Intervju 1 samt Polismyndigheten, Intervju 1 
178 Polismyndigheten, Intervju 1, Stadsledningskansliet, Intervju 1 samt Privatperson, Intervju 2 
179 Stadsledningskansliet, intervju 1 
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Etablering av en muslimsk skola 

Efter en rättsprocess rörande etableringen av en muslimsk friskola i Borås vann beslutet laga 

kraft under 2018 när högsta förvaltningsdomstolen inte beviljade prövningstillstånd.180 

Beslutet betyder i praktiken att den muslimska skolan kan starta upp i kommunen. Till dags 

dato har etableringen ännu inte skett.  

 

Ett flertal av de intervjuade yrkesverksamma på området uppger att de är oroliga för 

etableringen av skolan. Detta mot bakgrund av att många av barnen och ungdomarna de 

möter i sin verksamhet har mycket liten kontakt med det svenska samhället och svenska 

värderingar. Man är rädd för den påverkan som barnen kan komma att utsättas för där. 

Rädslan är att etableringen av skolan kommer att ytterligare polarisera ett redan polariserat 

samhälle.181   

 

Återvändare 

Av de personer som har rest till krigszoner för att kriga för kalifatet i Syrien har ett antal av 

dem varit hemmahörande på Norrby innan avresa. De flesta som rest till dessa områden har 

själva sökt sig till det och hade omfamnat en salafistisk/wahabistisk inriktning av islam. 

Främst var det unga personer som engagerade sig i detta och i förekommande fall var vissa 

konvertiter.182  

 

Oro och rädsla för återvändande IS-personer upplevs förekomma bland de yrkesverksamma 

som möter befolkningen på Norrby. Oro för hur det kommer att påverka samhället; kommer 

de att betraktas som martyrer och krigshjältar eller som någonting som kommer att skapa 

konflikter mellan de olika grupperna på området.183 

 

  

                                                      
180 SVT (2018) Grönt ljus för omdebatterad muslimsk friskola i Borås, 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/gront-ljus-for-muslimsk-friskola-i-boras Besökt: 2019-09-24 
Klockan 14:12 
181 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 1-2, Stadsledningskansliet, intervju 1, Utbildningsförvaltning, 
Intervju 2 samt Förskoleförvaltningen, intervju 1 
182 Polismyndigheten, Intervju 1 
183 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 1  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/gront-ljus-for-muslimsk-friskola-i-boras
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4.3.1 Bakomliggande orsaker 
Forskningsmaterialet i nedan bakomliggande orsaker särskiljs genom refererande. Det vill säga om ingen referens förekommer i kolumnerna och 

raderna är de bakomliggande orsakerna inhämtat från det empiriska materialet.  

Radikalisering och våldsbejakande extremism 
 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Radikalisering och våldsbejakande 
extremism 

Förekomsten av radikalisering 
och våldsbejakande extremism 
på Norrby 

Sociala normer. Tillgången till arbete, 
studier och god ekonomi. 

- - 

Radikalisering och våldsbejakande 
extremism 

Förekomsten av radikalisering 
och våldsbejakande extremism 
på Norrby fort. 

Influerade av andra i tidig 
ålder (ungdom)184 

Kontakt med andra med 
liknande åsikter leder till 
”grupptänkande.”185 

Känslor av ilska, vrede 
och rädsla mot 
samhället/upplevelser 
av oförrätt.186 

- 

Radikala yttringar och handlingar Det som är förbjudet (haram) - 
HBTQ, inte bära slöja, Pride 

Salafistiskt budskap.187 Kultur, tradition och/eller 
religion. 

 -  - 

Radikala yttringar och handlingar Hur man ska leva Salafistiskt budskap.188 Kultur, tradition och/eller 
religion. 

 -  - 

Radikala yttringar och handlingar Vi och dem Salafistiskt budskap.189 Kultur, tradition och/eller 

religion. 

 -  - 

Radikala yttringar och handlingar Våldsbejakande yttringar Salafistiskt budskap.190 Kultur, tradition och/eller 
religion. 

 -  - 

Moskén och da´warörelsen Tagit hit radikala föreläsare Okunskap. I syfte att påverka med 
salafistiska budskap 
 
 

 -  - 

                                                      
184 A. Botha & M. Abdile (2014) Radicalisation and al-Shabaab recruitment in Somalia, publicerad i Institute for Security Studies (ISS) paper 266, september, 2014, sid. 2 
185 Ibid. sid. 4 
186 Ibid. sid. 4 
187 Ranstorp, Ahlin, Hyllengren & Normark (2018) Mellan salafism och salafistisk jihadism – Påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället 
188 Ibid. 
189 Ibid. 
190 Ibid. 
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Radikalisering och våldsbejakande extremism 
 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Koranskola Rädsla för att innehållet i 
koranskolan inte ligger i linje 
med de mänskliga rättigheterna 
och demokratiska 
värderingarna 

Man har ingen kunskap om 
vilka budskap som sänds i 
koranskolan.  
 

Koranskolan har tidigare 
agerat på ett sätt som går 
emot de mänskliga 
rättigheterna.191  

 -  - 

Radikalisering och våldsbejakande 
extremism 

Tidigt slöjbärande Kultur, tradition och/eller 
religion. 

Salafistisk påverkan. Hedersrelaterat  - 

Radikalisering och våldsbejakande 
extremism 

Ansatser för tillgång till unga Salafistisk påverkan. Man vill påverka barnen i 
en viss riktning. 

-  - 

IS-terrorister och Återvändare Resor till krigshärjade områden Anslutning till en 
terrorgrupp på grund av 
ekonomiska själ.192 

Uppfattning att islam är 
under hot.193 

Dåliga skolresultat. Arbetslöshet.194 

IS-terrorister och Återvändare Resor till krigshärjade områden, 
forts. 

Upplevelser av att känna sig 
frånkopplade från 
lokalsamhället.195 

Slags identitetskris196 Misstro till polis.197 Grundlig 
uppfattning av 
islam 
(terrorister).198 

IS-terrorister och Återvändare Resor till krigshärjade områden, 
forts. 

Oss kontra dem ideologi 
(terrorister).199 

Nostalgisk känsla av 
sharia och kalifatet 
(radikaler).200 

Kriminell 
bakgrund/radikaliserats 
i fängelset.201 

Man har vuxit upp i 
familjer där 
frihetskampen varit 
central. 

                                                      
191 Ranstorp, Ahlin, Hyllengren & Normark (2018) Mellan salafism och salafistisk jihadism – Påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället, sid. 107 
192 A. Botha & M. Abdile (2014) Radicalisation and al-Shabaab recruitment in Somalia, publicerad i Institute for Security Studies (ISS) paper 266, september, 2014, sid. 6 
193 Ibid. 
194 Ibid.  
195 Bartlett, Birdwell & King (2010) The Edge of Violence – a radical approach to extremism, 10 
196 Ibid. 
197 Ibid. 
198 Ibid. sid. 10-11 
199 Ibid. 
200 Ibid. 
201 Institute for Economics & Peace (2018) Global Terrorism Index 2018, sid 5 samt Socialtjänsten (2018) Stöd till socialtjänstens arbete med återvändare och andra personer involverade i 
våldsbejakande extremistiska miljöer sid. 14-15 
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Radikalisering och våldsbejakande extremism 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

IS-terrorister och Återvändare Resor till krigshärjade områden, 
forts. 

Genom sin resa till 
krigsområdena har man haft 
en vision av att återskapa 
någonting man har förlorat. 

Valt att gå in i det 
religiösa för att undvika 
det kriminella på Norrby. 

Reste till krigszonerna 
för att fly sina problem 
i Sverige. 

Infuencers som 
Mikael Skråmo och 
andra bidragit till 
en starkt 
romantiserad bild 
av ”kampen” och 
kalifatet som också 
kan ha lett dessa 
individer in på en 
process från radikal 
till extremist. 

IS-terrorister och Återvändare 
 
 
 

Resor till krigshärjade områden, 
forts. 

Inte haft möjlighet att 
diskutera politik i 
föräldrahemmet.202  

Ansluter sig på grund av 
vänner.203 

Upplevelser av 
utsatthet.204 

Misstro till regering 
och ett hat mot 
utrikespolitiken.205 

 

 
 

                                                      
202 A. Botha & M. Abdile (2014) Radicalisation and al-Shabaab recruitment in Somalia, publicerad i Institute for Security Studies (ISS) paper 266, september, 2014, sid. 9 
203 Ibid. 
204 Bartlett, Birdwell & King (2010) The Edge of Violence – a radical approach to extremism, 10 
205 Ibid. 
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 Otillbörlig påverkan 

Med Otillbörlig påverkan avses händelser och processer som står i strid med målet att värna 

våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.  

Den otillbörliga påverkan innefattar olika försök att bibehålla eller att förändra människors 

beteenden, inställning och attityd. Den otillbörliga påverkan kan antingen ske genom fysisk 

kommunikation mellan individer, inom sociala medier eller genom konsumtion av olika 

skrifter, propaganda eller liknande. När den otillbörliga påverkan innefattar hot, trakasserier 

och/eller skadegörelse har den övergått till att bli otillåten.  

 

Många informanter uppger att flickor och kvinnor på området samt inom de olika sociala 

institutionerna som skola, mötesplats, lekparken med flera som inte går med slöja angrips på 

olika sätt. Detta sker enligt uppgift från särskilt en skola flera gånger per vecka (2019). Det 

kan vara genom ifrågasättanden, tillrättavisning, kränkande behandling, påtryckningar, 

utfrysning mobbing, att kallas för olika skällsord samt att man spottar och skriker efter dem 

om de anses vara för lättklädda. De som utövar detta är både barn, vuxna, släktingar med 

mera som man känner eller som offret inte har någon relation till. Verksamheterna har också 

kännedom om att det har förekommit att äldre personer och släktingar antingen besökt eller 

ringt personerna som inte lever efter den rådande normen i syfte att de ska rätta sig efter 

denna.206 Även HBTQ-personer är i stor avsaknad i det allmänna rummet på Norrby enligt 

ett flertal informanter.  

 

Särskilt inom en utbildningsverksamhet uppges att det förekommer stora problem med 

mobbing av flickor som inte lever efter normen och mot de elever som äter griskött. Barnen 

står till exempel och stirrar och tillrättavisar barn som tar griskött.207 Avseende att hantera 

dispyter kring barn som angrips på grund av att de äter griskött så sker detta enligt 

skolväsendet flera gånger per dag (2019).   

 

4.4.1 Bakomliggande orsaker 

Orsakerna till att den otillbörliga påverkan sker beror på ett flertal faktorer vilka i stort har 

redovisats för ovan. Istället är det i detta sammanhang viktigt att förklara hur den otillbörliga 

påverkan tar sig uttryck utifrån det insamlade materialet. Man kan här dela in den i strategisk 

påverkan, operativ påverkan och konsekvenser av påverkan. 

 

Den strategiska påverkan är den påverkan som tycks vila på en lärosats av något slag. Det kan 

vara religion, ideologi eller till exempel kultur. Den strategiska påverkan är ytterst 

förebyggande. Det kan till exempel handla om att individer hänvisar till Koranen och Bibeln 

som stipulerar att homosexualitet är en synd i syfte att motverka just detta. Eller att ett 

kriminellt gäng ställer upp regler som exempelvis handlar om att vara tyst mot rättsväsendet 

och att man annars råkar ut för repressalier eller att tystnad kompenseras genom någon form 

                                                      
206 Utbildningsförvaltning, Intervju 1, Stadsledningskansliet, Intervju 1, Ideell förening, Intervju 1, 
Privatperson, Intervju 2, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 1-2, Polismyndigheten, Intervju 1 samt 
Utbildningsförvaltning, intervju 2 
207 Utbildningsförvaltning, intervju 2 
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av ersättning. Denna indoktrinering kan ske i de flesta sociala sammanhang som en individ 

befinner sig inom dock troligast att synsättet är någonting man lär sig hemifrån, genom 

vänner eller genom andra sociala institutioner. 

 

Den operativa påverkan däremot är den som man ser tecken på ovan. Att man bevakas, angrips 

och kallas för skällsord för att man inte följer den rådande normen. Eller när det uppstår 

konflikter mellan olika kriminella nätverk. Det vill säga att ett nätverk upplever att det andra 

gänget har brutit mot deras spelregler. Den operativa påverkan är således ett verktyg för att 

säkerställa en viss ordning och följer parallellt med den strategiska påverkan.  

 

Konsekvenserna av den otillbörliga påverkan däremot blir då antingen en avsaknad av vissa saker i 

det allmänna rummet alternativt en uppvisad homogenitet. Således är det en brist på 

mångfald där exempelvis inte HBTQ-personer och kvinnor utan sjal, syns eller figurerar 

liksom att tystnadskulturen blir vedertagen.  
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 Otrygghetsskapande faktorer och uttryck 

Med Otrygghetsskapande faktorer avses företeelser som påverkar kommunens möjlighet att 

skapa och bibehålla en trygg och säker miljö för dess invånare. 

 

Utifrån det insamlade materialet kan det konstateras att den upplevda trivseln skiljer sig åt 

mellan informanterna. Det finns de som uppger att de inte trivs på Norrby vilket har en 

koppling till nedan faktorer medan det finns en annan grupp personer som säger att man 

trivs som i första hand beror på tillgången till det egna språket på området men även utbudet 

av affärer. Verksamheterna och hemmahörande på området har dock uppgett att de upplever 

att det är fler föräldrar som har börjat uttrycka att de känner sig oroliga då barnen exempelvis 

är rädda att gå till skolan själva, att man är orolig över utbredningen av narkotikaförsäljningen 

på området eller att barnen generellt känner sig rädda på området.208 

 

Nedan företeelser har verksamheterna uppgett sker återkommande.  

 

4.5.1 Trafikföreteelser 

Många av informanterna berättar att det körs för fort inne på området. Exempelvis kör bilar 

med hög hastighet vid övergångsställena, bilar som kör på gågatorna, upprepade 

felparkeringar, att det är mycket bilar i omlopp och att mopedister utan skyltar kontinuerligt 

kör inne på området också i höga hastigheter.209  

 

4.5.2 Det öppna missbruket 

Enligt polisen förekommer det många missbrukare på området. Se även Noterade brott. 

Andra verksamheter har berättat att man hittar kanyler på området och känt doften av 

cannabis.210  

 

4.5.3 Nedskräpning 

Vad som framgått både i samtalen med hemmahörande och yrkesverksamma på området 

samt utifrån den genomförda rundvandringen är att det ofta (dagligen) sker en omfattande 

nedskräpning på området. Dels genom dumpning av brandfarligt material (se figur nedan) 

dels att sopor antingen inte sorteras eller slängs framför sopnedkastet. 

 

Samtliga fotografier är tagna i samband med rundvandringen på Norrby 2019-05-20. 

 

                                                      
208 Fritids- och folkhälsoförvaltning, Intervju 1-2 och workshop 
209 EST rapportering Norrby, 2019-04-09 samt 2019-05-21 Platsbesök 5, Dörrknackning 190411 samt 190412 
samt Kommunalt bolag, Intervju 1 och Workshop Framtidens Norrby 
210 Polismyndigheten, Intervju 1 och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Intervju 1 
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Figur 7: Dumpat brandfarligt material, källargångar 

 
 

Figur 8: Dumpat brandfarligt material, källargångar 

 
 

Figur 9: Dumpade sopor skräpnedkastet, Spinnaren 
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Figur 10: Dumpade sopor, Miljörummet Dalbogatan 

 
 

Figur 11: Inkastade sopor, Miljörummet Dalbogatan 

 
 

 

Figur 12: Tvättstugan, Billdalsgatan 
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Figur 13: Tvättstugan, Billdalsgatan 

 
 

Därutöver förekommer det även att man i källargångarna ofta upplever en kraftig doft av 

urin och cigarettdoft samt att många ungdomar hänger där.211  

 

4.5.4 Klotter 

Vid den genomförda rundvandringen på Norrby kunde det konstateras att det sker 

nedklottring av fastigheter både invändigt och utvändigt (se figurer nedan).212  

 

Figur 14: Klotter, Billdalsgatan 7 

 

                                                      
211 Kommunalt bolag, Intervju 1 och Workshop Framtidens Norrby 
212 Rundvandring på Norrby, 2019-05-20 



Borås Stad 
Datum 

2019-12-09 
      

      
Sida 

58(100) 

 

 

58 
 

 

  

 

Figur 15: Klotter, källargångar 

 

 

Figur 16: Klotter, källargångar 

 
 

4.5.5 Högljuddhet 

Flertalet av de hemmahörande lyfter att det är högljutt på området under kvällarna och 

helgerna.213  

 

4.5.6 Högt slitage 

Många av informanterna pekar på att det är högt slitage i lägenheterna men även i den yttre 

miljön.214 Se även Boendestandard. 

                                                      
213 Workshop Framtidens Norrby, Privatperson, Intervju 2 
214 Workshop Framtidens Norrby, Kommunalt bolag, Intervju 1 samt Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Intervju 3 
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4.5.7 Negativ skildring av området 

Samtliga informanter vilka deltog i intervjuerna angav att området skildras på ett negativt sätt 

i media och hade gärna sett att man även rapporterade mer om de positiva sakerna som sker 

där. Man upplever att medias skildring har bidragit till att generalisera hela området med en 

negativ stämpel vilket medför att det kan finnas en rädsla hos personer utanför Norrby att 

besöka området som även späder på idén att Norrby är en avskild del av staden.  

 

Den negativa skildringen av området medför också att verksamheter som är geografiskt 

placerade på området förknippas med någonting negativt på grund av stämpeln särskilt utsatt 

område.215  

 

4.5.8 Obehöriga personer 

Flertalet av informanterna uppger att man frekvent stöter på obehöriga personer i vissa 

utrymmen. I vissa fall kan det röra sig om personer som bosatt sig i bostadskomplementen 

och lägenhetsförråden.216 Mycket spring i källarna förekommer även samt att man särskilt 

upplever tvättstugan som otrygg på grund av att obehöriga uppehåller sig där.  

 

I förekommande fall har många boende skaffat egen tvättmaskin i lägenheten på grund av 

att de känner oro för att gå till den gemensamma tvättstugan.217  

 

4.5.9 Otrygghetsskapande samling av personer 

Ytterligare en otrygghetsskapande faktor många av informanterna pekade på är att det 

förekommer större samlingar av personer vid vissa platser. Under eftermiddagarna och 

kvällarna kan dessa grupper utgöras av ungdomar. Därtill förekommer det även stora 

folksamlingar av män och då främst vid somaliska föreningen och vid fotbollsplanen där det 

främst utgörs av ungdomar (pojkar). 

 

4.5.10 Övriga otrygghetsskapande faktorer 

Övriga otrygghetsskapande faktorer som urskilts i materialet var: 

 Personer som hotar personal 

 Ringklockor till lägenheter som är ur funktion 

 Att det inte finns några namn på brevlådorna utanför vissa lägenhetsdörrar 

 Sönderslagna lås och lampor i källarna och på vindarna 

 

  

                                                      
215 Utbildningsförvaltning, Intervju 1 
216 Kommunalt bolag, Intervju 1 och workshops  
217 Kommunalt bolag, Intervju 1 
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4.5.11 Bakomliggande orsaker 
Forskningsmaterialet i nedan bakomliggande orsaker särskiljs genom refererande. Det vill säga om ingen referens förekommer i kolumnerna och 

raderna är de bakomliggande orsakerna inhämtat från det empiriska materialet.  

Otrygghetsskapande faktorer och uttryck 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Trafikföreteelser Höga hastigheter Okunskap. Man bryr sig inte. -  - 

Trafikföreteelser Kör på gågator Okunskap. Man bryr sig inte.  -  - 

Öppet missbruk Öppet missbruk Användningen av 
narkotika har 
normaliserats. 

 -  -  - 

Nedskräpning Dumpning av sopor Okunskap om hur man 
ska slänga skräpet. 

Man bryr sig inte eftersom 
området upplevs vara 
nedgånget. 

Föräldrar skickar ned 
barnen att slänga 
skräpet (vid Spinnaren) 
men barnen når inte upp 
till luckorna resulterande 
i att soporna lämnas 
nedanför inkastet. 

Man saknar fordon att 
forsla bort skräpet. 

Negativ skildring av 
området 

Negativ skildring av 
området 

Det sker mycket negativa 
saker på Norrby. 

 -  -  - 

Obehöriga personer Obehöriga personer i 
tvättstugorna och 
källargångarna 

Missbrukare som behöver 
en bostad. 

Personer som i annat fall 
saknar en bostad. 

 -  - 

Folksamlingar Stora folksamlingar Trångboddhet - man 
måste vistas ute för att 
det inte finns en plats i 
hemmet. 

 -  -  - 

Folksamlingar Ungdomsgäng Kan vara kriminella gäng.  - 
 
 
 
 

 -  - 
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Otrygghetsskapande faktorer och uttryck 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Hindrande av 
handlingsutrymme 

Flickor får inte gå ut Rädsla att utsättas för 
kriminalitet.218 

Hedersrelaterat våld- och 
förtryck. 

 -  - 

Hindrande av 
handlingsutrymme 

Barn får inte gå ut Rädsla att utsättas för 
kriminalitet.219 

Hedersrelaterat våld- och 
förtryck. 

 -  - 

Utebliven 

utevistelse 

Människor går inte ut 

efter vissa tider på 
dygnet 

Rädsla att utsättas för 

kriminalitet.220 

Man har utsatts för 

kriminalitet tidigare.221 

 -  - 

                                                      
218 BRÅ (2018) Utveckling i socialt utsatta områden i urban miljö 2006-2017, sid 38 (Tabell D) 
219 Ibid. 
220 Ibid. 
221 Ibid. sid 6-7 samt sid 35 (Tabell A1 och A2) 
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 Konflikter och konfliktsskapande processer  

Med Konflikter och konfliktskapande processer avses händelser och processer som påverkar 

målet att värna våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- 

och rättigheter.  

 

Följande konflikter och konfliktskapande processer har informanterna nämnt som har 

förekommit/förekommer på Norrby; 

 

4.6.1 Rasism 

Ett flertal av informanterna lyfter att det förekommer rasism mellan olika etniska grupper. 

Exempelvis mellan den somaliska och den arabiska befolkningen. Rasismen tar sig uttryck 

genom att man pratar illa om varandra i olika sammanhang eller direkt till en person när det 

exempelvis spelas fotboll eller när man sitter och pratar. Även skällsord av den negativaste 

sorten förekommer.222 Vissa av verksamheterna har även erfarenhet av att barn inte får leka 

med andra barn av annan etnicitet samt att det förekommer fördomar mellan olika grupper.223 

Andra verksamheter har även kännedom om att det finns föräldrar som inte vill placera sina 

barn på förskolor där det finns andra barn som kommer från vissa klaner.224  

 

4.6.2 Klankonflikter 

Klankonflikter avser de konflikter som är baserade på klantillhörighet och är en företeelse 

som härstammar från tidigare erfarenheter. Att regelrätta klankonflikter har skett på Norrby 

har inte kunnat verifieras däremot finns det indikationer på att förhållandena mellan individer 

är präglad av dessa tidigare erfarenheter. En verksamhet har uppfattningen att barn, som inte 

är uppvuxna i Somalia, kan hacka på varandra som är baserad på barnens klantillhörighet. 

Därtill har det även förekommit att barn tillhörande mindre klaner har utsatts i skolan 

(mobbing) av barn tillhörande andra klaner. Enligt uppgift från en av verksamheterna inom 

Utbildningsförvaltningarna sker detta flera gånger i veckan (2019).225  

 

4.6.3 Familjebråk och släktfejder 

Informanterna har berättat att det har förekommit ett antal familjebråk på området. I några 

fall har det rört sig om konflikter som hade börjat i lekparken där så småningom föräldrarna 

hade hämtats och fysiskt bråk uppstått. Verksamheterna har också sett att dessa bråk senare 

har överförts till deras verksamheter genom att de konfliktförande föräldrarnas barn är 

otrevliga mot varandra i skolan på grund av de tidigare bråken.226  

 

                                                      
222 Individ och familjeomsorgsförvaltningen, Intervju 1, Arbetslivsförvaltningen, Intervju 2, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, Intervju 2 
223 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 2 
224 Förskoleförvaltningen, Intervju 1 
225 Utbildningsförvaltningarna, kompletterande frågor 2019-10-03 
226 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 1-2 samt Utbildningsförvaltningarna, Intervju 2 
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4.6.4 Religiösa konflikter 

Under perioden har det inträffat att konflikter baserade på religion uppstått. Det har främst 

rört sig om konflikter mellan kristna och muslimer.227  

 

4.6.5 Konflikter mellan andra etniska grupper 

Konflikter på Norrby mellan den arabiska befolkningen och den somaliska befolkningen har 

även skett. Konflikterna har ibland haft religiösa förtecken.228 

 

4.6.6 Konflikter mellan kriminella nätverk 

Under senare delen av 2019 har konflikter mellan ett kriminellt nätverk på Norrby och ett 

kriminellt nätverk på Hässleholmen blossat upp där gängen har utövat hot och misshandel 

sinsemellan vilka har utspelat sig även på Norrby.  

 

4.6.7 Bakomliggande orsaker 

Orsakerna till att rasism och fientligheter mellan olika folkslag förekommer har varit föremål 

för forskning inom många vetenskapliga akademier under mycket lång tid. En full 

redogörelse för dess ursprung är varken lägesbildens syfte eller mål och avgränsas därför till 

företeelserna på Norrby.  

 

Utifrån ovan konstaterades det att Norrby är ett område dit många nyanlända flyttar. Detta 

antas också innebära att en stor del av de som kommer också gör det med värderingar från 

hemlandet. I den nyligen genomförda studien Med migranternas röst framkommer det att många 

migranter vilka flyttar från sina hemländer av olika orsaker bibehåller sina värderingar. Det 

kan röra sig om klanstrukturerna, vilka nämndes ovan, liksom bristen på tillit229 eller olika 

synsätt kring kvinnans roll och inställningen till homosexualitet.230 Därav är det troligt att om 

individer har föreställningar om varandra utifrån etnisk grupp som i sin tur har varit formad 

av exempelvis konflikter om överlevnad, anspråk på makt och geografiska områden, religiösa 

skillnader och olika synsätt är risken stor att dessa även medförts till det nya hemlandet.  

 

Avseende rasismen som förekommer på Norrby uppfattas den ske på individuell och 

gruppnivå som i värsta fall leder till våldsamma konflikter. Givetvis är rasism i sig självt en 

form av konflikt men här görs skillnad på när den går från att vara internaliserad (åsikter man 

bär runt på som påverkas av till exempel kultur, tidigare erfarenheter eller otillbörlig påverkan 

och är starkt präglad av fördomar mot en annan grupp) till att bli interpersonell som sker mellan 

individer som innefattar yttrande av rasistiska kommentarer, hatbrott och religiös intolerans. 

Ses tecken på interpersonell rasism är det således en slutsats att den också är internaliserad och 

därmed också har en koppling till individers sociala normer och värderingar (se ovan).231  

                                                      
227 Polismyndigheten, Intervju 1 och Utbildningsförvaltningarna, Intervju 2 
228 Polismyndigheten, Intervju 1 
229 Instituten för framtidsstudier (2019) Med migranternas röst, forskningsrapport 2019/2, sid. 210 
230 Instituten för framtidsstudier (2019) Med migranternas röst, forskningsrapport 2019/2, sid. 210 
231 Intergroup Resources (2019) Race and Racism, http://www.intergroupresources.com/race-and-racism/ 
Besökt: 2019-10-07 Klockan: 18:17 

http://www.intergroupresources.com/race-and-racism/
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En av informanterna uppgav att en anledning till att konflikterna mellan den arabiska 

befolkningen och den somaliska befolkningen förekommer är att den förstnämnda upplever 

det som att den sistnämnda på olika sätt gynnas mer fördelaktigt. Här handlar det således om 

att man har en uppfattning om att ens egen grupp utsätts för strukturell rasism av 

myndigheterna genom att den andra gruppen exempelvis beviljas uppehållstillstånd.232   

 

Sett till statistiken ovan över fördelningen av utrikesfödda på Norrby (se Befolkning) så 

framkommer det att det finns utrikesfödda tillhörande olika muslimska inriktningar. Personer 

från Afghanistan är generellt sett sunni men utgörs även av shiamuslier233 medan personer 

från Somalia234 och Syrien är sunnimuslimer.235 Vissa från Syrien, assyrier/syrianer, är 

kristna.236 Dessa religiösa grupper har en lång historia av konflikter bakom sig vilket kan vara 

en förklaring till att vissa konflikter förekommer.  

 

Avseende familjekonflikterna framkommer det i det insamlade materialet att orsakerna till 

att dessa förekommer dels har berott på att barnen börjat bråka på lekplatserna och dels att 

konflikten sedan eskalerat till föräldrarna. I andra fall har det rört sig om rena 

maktförhållanden där man velat sätta en annan släkt på plats.237  

 

Generellt tenderar konflikter mellan kriminella nätverk ofta att vara narkotikarelaterad.238  

 

  

                                                      
232 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 2 
233 Svenska Afghanistankommittén (2017) Religion och tradition, https://sak.se/afghanistan/hogtider/religion-
och-tradition Besökt: 2019-10-07 Klockan 18:00 
234 Se Religion 
235 Landguiden (2019) Befolkning och språk, https://www.ui.se/landguiden/lander-och-
omraden/asien/syrien/befolkning-och-sprak/ Besökt: 2019-10-07 klockan 18:10 
236 Ancient History Encyclopedia (2018) Assyria, https://www.ancient.eu/assyria/ Besökt: 2019-10-07 
Klockan: 18:13 
237 Polismyndigheten, Intervju 1, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 1-2 
238 Tullverket & Polismyndigheten (2016) Drogsituationen – Lägesbild i Sverige 2013-2016, sid. 9 

https://sak.se/afghanistan/hogtider/religion-och-tradition
https://sak.se/afghanistan/hogtider/religion-och-tradition
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/syrien/befolkning-och-sprak/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/syrien/befolkning-och-sprak/
https://www.ancient.eu/assyria/
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 Brist på tillit  

Brist på tillit avser ett tillstånd som förhindrar möjligheterna att uppnå målet att motverka 

och beivra brott samt bibehålla en trygg miljö samt att värna våra grundläggande värden som 

demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.  

 

Utifrån det insamlade materialet framkommer det att många av människorna på Norrby är 

avvaktande mot vissa samhällsfunktioner och att man har liten tillit till: 

 Tolkar  

 Socialtjänsten 

 Polismyndigheten  

 

Avseende bristen på tillit till tolkarna uttrycks det genom att invånare ibland undviker att 

använda tolkar om de hör att personen är från en annan klan, då de tror att tolken kommer 

att sprida vidare det som sägs under samtalet. Detta tvingas en del av verksamheterna hantera 

genom att boka tolkar som inte har någon anknytning till Borås.  

 

Gällande socialtjänsten har man en rädsla för att de kommer att omhänderta deras barn samt 

att man antingen känner någon eller har egen erfarenhet av att man tycker sig ha blivit 

orättvist behandlad i samband med beslut om försörjningsstöd. Särskilt en verksamhet 

uppgav att man hade gjort mycket anmälningar till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

som resulterade i att ett flertal föräldrar pratade ihop sig vilket ledde till att de flyttade sina 

barn från inrättningen.239 En annan verksamhet uppgav att det under en period på Norrby 

hade cirkulerat ett videoklipp där barn hade blivit omhändertagna av socialtjänsten.  

 

Bristen på tillit till Polismyndigheten tar sig främst uttryck som en låg anmälningsbenägenhet 

se Låg anmälningsbenägenhet samt att man inte vill prata med polisen i olika sammanhang 

(se även Tystnadskultur). 

 

  

                                                      
239 Förskoleförvaltningen, Intervju 1 
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4.7.1 Bakomliggande orsaker 
Forskningsmaterialet i nedan bakomliggande orsaker särskiljs genom refererande. Det vill säga om ingen referens förekommer i kolumnerna och 

raderna är de bakomliggande orsakerna inhämtat från det empiriska materialet.  

Brist på tillit 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Brist på tillit 

 
 
 

Brist på tillit till tolkarna Dåliga erfarenheter av 

tolkar.240 

Rädsla att tolken kommer att 

föra innehållet i samtalet vidare 
om tolken i fråga är ifrån en 
annan klan. 

 -  - 

Brist på tillit 
 
 
 
 
 
 

Brist på tillit till 
socialtjänsten 

Rädsla att barnen 
omhändertas. 
 
 
 
 
 

Brist på kunskap om hur 
socialtjänsten arbetar. 

Dåliga erfarenheter från 
hemlandet med 
myndighetspersoner. 

Florerat ett videoklipp på nätet 
som visade ett barn som blev 
omhändertaget under dramatiska 
omständigheter = socialtjänsten 
får ett rykte om sig att ta deras 
barn ifrån dem. 

Brist på tillit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brist på tillit till 
socialtjänsten, forts. 

Rädsla att barnen 
omhändertas, forts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upplevelser av att antalet 
anmälningar till individ- och 

familjeomsorgen har ökat på 
senare tid vilket de i sin tur 
uppger beror på en tyngre 
problematik och att ärendena 
har blivit mer komplexa än vad 
de var tidigare. 
 
 
 
 

Trångboddheten 
genererar fler anmälningar 

till socialtjänsten då det är 
svårt att hålla hygienen 
om man är flera i 
boendeutrymmet. 

- 

                                                      
240 Norström, E., Gustafsson, K. och Fioretos, I. (2011) ”Bristfällig tolkservice hot mot rättssäkerheten” i Dagens arena Besökt: 2019-10-07 Klockan 19:39 samt SVT (2019) Rättstolk: 
Problem med okvalificerade tolkar, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/rattstolk-problem-med-okvalificerade-tolkar Besökt: 2019-10-07 Klockan: 19:57; SVT (2019) 
Mordrättegång måste tas om efter brister i tolkning, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/rattegangen-om-mord-i-marsta-maste-tas Besökt: 2019-10-07 Klockan: 19:58 Klockan: 
19:58; Nyheter idag (2018)  Myndigheter får kritik – använder okvalificerade tolkar, https://nyheteridag.se/myndigheter-far-kritik-anvander-okvalificerade-tolkar/ Besökt: 2019-10-07 
Klockan: 19:59 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/rattstolk-problem-med-okvalificerade-tolkar
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/rattegangen-om-mord-i-marsta-maste-tas
https://nyheteridag.se/myndigheter-far-kritik-anvander-okvalificerade-tolkar/


Borås Stad 
Datum 

2019-12-09 
      

      
Sida 

67(100) 

 

 

67 
 

 

Brist på tillit 
 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Brist på tillit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brist på tillit till 
socialtjänsten, forts. 

Man anser att 
socialtjänsten ställer för 
höga krav för att få 
bidrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upplevd orättvisa i 
ansökningsprocessen för 
försörjningsstöd - någonting 
som informanterna uppger lätt 
sprids på området det vill säga 
om man upplever sig ha blivit 
orättvist behandlad är det 
sannolikt att detta dryftas inom 
familjen och till dem man 
känner som i sin tur späder på 
bristen på tillit till 
socialtjänsten. 

Okunskap om hur 
socialtjänsten arbetar. 

- 

Brist på tillit 
 
 
 
 

 
 
 

Brist på tillit till 
polismyndigheten 

 Se även låg 
anmälningsbenägenhet 

Man har haft en förväntan på 
polisen som medföljt från 
hemlandet och när polisen inte 
lyckas uppnå den förväntan 
påverkar det tilliten. I 

hemlandet kunde man kanske 
ringa till polisen och de kom 
och ”tog hand om problemet”. 

Boende på området ser 
endast polisen i 
ingripandeverksamheten. 

Man upplever att polisen kommer 
sent till händelsen eller att när 
man ringer till dem så kommer 
de inte. Det vill säga man 
upplever inte att man har blivit 

tagen på allvar. 
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 Tystnadskultur 

Med tystnadskultur avses ett kollektivt normsystem mellan två eller flera individer, grupper 

eller samhällen som försvårar möjlighet att motverka och beivra brott, bibehålla en trygg 

miljö samt värna att våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga 

fri- och rättigheter.  

 

Informanterna berättar att det råder en tystnadskultur på området och i deras olika 

verksamheter. Inom Förskoleförvaltningen berättar barnen inte mycket om vad som händer 

hemma inte heller vad de har gjort på koranskolan under helgen, vilket ju är viktiga frågor 

att ställa barnen för att säkerställa att deras kognitiva förmågor ligger i linje med deras 

utvecklingskurva. Inom en utbildningsförvaltning uppfattas det också, bland barnen, finnas 

en ”golare har inga polare” mentalitet. Vissa av invånarna vill heller inte prata om detta med 

klanstrukturerna241 liksom vad som sägs inom moskén.242 Vissa av verksamheterna 

misstänker att barnen har fått tillsägelser att inte berätta någonting för de yrkesverksamma 

av rädsla för att exempelvis bli anmälda till socialtjänsten243 och enligt Polismyndigheten möts 

de ofta av självcensur i mötet med invånarna.  

 

I mötet med en annan verksamhet uppgavs att det ibland kändes som att man drog sig för 

att göra anmälningar genom att man bortrationaliserade händelserna.244  

 

Avseende relationsvåld uppgav särskilt en verksamhet att offret sällan pratar om våldet. Man 

kanske har utsatts för våld någon enstaka gång och tänkt att det inte kommer att hända igen. 

Så småningom vänjer man sig vid våldet genom att det har blivit en del av vardagen varför 

man inte pratar om det.245 Här skiljer sig inte relationsvåldet på Norrby från övriga områden 

i landet. 

 

Utifrån det insamlade materialet konstateras det att bland privatpersonerna fanns det vissa 

ämnen som aldrig riktigt berördes. Dessa var frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck, 

radikalisering och våldsbejakande extremism och våld i nära relationer. Däremot kunde 

verksamheterna berätta betydligt mer kring dessa områden.  

 

4.8.1 Bakomliggande orsaker 

I den nyligen publicerade studien av BRÅ, Tystnadskultur- En studie om tystnadskultur mot 

rättsväsendet vars syfte var att ”belysa vad som kännetecknar de tystnadskulturer som kan 

förekomma i samband med brott som relationsvåld, brott inom en hederskontext, kriminella 

nätverk, brott i socialt utsatta områden, samt brott mot och inom organisationer”246 beskrivs 

olika grader av tystnad utifrån i vilken omfattning en individ samarbetar med rättsväsendet 

                                                      
241 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 3 
242 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 1 
243 Förskoleförvaltningen, Intervju 1 
244 Möte, Kommunalt bolag 
245 Ideell förening, Intervju 1 
246 BRÅ (2019) Tystnadskultur – En studie om tystnad mot rättsväsendet, 2019:10, sid. 23 
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eller inte. Exempelvis beskrivs den första graden av tystnad som situationer där individen 

uppger all information, till nästföljande grad där viss information ges med restriktivitet och 

selektivitet till att i den tredje graden inte uppge någonting alls.247  

 

Utifrån det insamlade materialet för Lägesbild Norrby kunde samtliga av dessa grader 

urskiljas. Privatpersonerna på Norrby pratade främst om den andra och sistnämnda graden 

där man angav att orsakerna till att man inte vågade samtala fullt ut eller anmäla brott hade 

att göra med att man var rädd för repressalier då personen som anmälts skulle kunna räkna 

ut att det var de som gjorde anmälan. Se även låg anmälningsbenägenhet. Skälen till 

tystnaden, det vill säga att man avhåller sig från att prata med rättsväsendet, som 

informanterna i Lägesbild Norrby angett, går att förklara genom BRÅ:s studie. Se tabell 

nedan.  

                                                      
247 BRÅ (2019) Tystnadskultur – En studie om tystnad mot rättsväsendet, 2019:10, sid. 18 
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Tystnadskultur 
 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Brott inom 
hederskontext248 

Tystnadskultur inom 
hederskontexten 

Man vill skydda kollektivet. 
  

Oro att kontakt med 
myndighet förvärrar 
situationen (hot om att 
socialtjänsten kommer att 
omhänderta barnen om 
man pratar). 

Man vill skydda familjens 
heder – utövas av alla i 
familjen. 
 

Skadad heder kan påverka 
familjemedlemmarnas 
anseende. 
 

Brott inom 
hederskontext 

Tystnadskultur inom 
hederskontexten, forts. 

Kollektivet kan utöva 
påtryckningar till tystnad. 
 

Tystnad för att undvika att 
bli kontrollerad/bestraffad. 
 

Personer skambeläggs till 
tystnad. 
 

Rädsla för att anhöriga ska 
drabbas. 
 

Brott inom 
hederskontext 

Tystnadskultur inom 
hederskontexten, forts. 

Oro att stå ensam i 
rättsprocessen (vittnen 
träder sällan fram). 
 

Rädsla att bli utfryst (från 
familjen/släkten). 

- - 

Relationsvåld249 Tystnad inom 
relationsvåld 

Skam och skuld som skäl 

för att vara tyst (man tror 

att andra ser det som att 

man satt sig i situationen 

själv). 

Man är hårt kontrollerad 
(exempelvis tvingar partner 
att sluta arbeta, träffa 
vänner). 
 

Brottsoffrets gränser 
förskjuts och en högre 
nivå av våld accepteras 
(normaliseringsprocess). 

Lojalitet (våldet betraktas som 
bara en del av utövaren). 

Relationsvåld Tystnad inom 
relationsvåld, forts. 

Rädsla för hot och våld 

(rädsla för repressalier). 

- - - 

Kriminella nätverk250 Tystnadskultur inom 
kriminella nätverk 

Egen vinning av 

brottsligheten. 

Den egna inblandningen. Känsla av att stå utanför 
samhället. 

Man litar inte på polisen. 

Kriminella nätverk Tystnadskultur inom 
kriminella nätverk, 
forts. 

Man reglerar brott inom 

nätverket. 

Man vill avancera inom 
nätverket. 

Man har spelregler som 
innefattar tystnad mot 
rättsväsendet. 

Avsteg från tystnadsnormer får 
konsekvenser. 

Kriminella nätverk Tystnadskultur inom 
kriminella nätverk, 
forts. 

Lojalitet och samhörighet 

med nätverket. 

Egna lösningar (bötning, 

våldshandlingar, kränkning, 

osv) 

 

 

- - 
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248 BRÅ (2019) Tystnadskultur – En studie om tystnad mot rättsväsendet, 2019:10, sid. 68 ff. 
249 Ibid. sid. 76 ff. 
250 Ibid. sid. 92 ff. 
251 Ibid. sid. 83 ff. 
252 Ibid. 
253 Ibid. 
254 Ibid. sid. 97 ff. 
255 Ibid. 

Tystnadskultur 
 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Brott i socialt utsatta 
området251 

Tystnadskultur i utsatta 
områden 

Man har lärt sig på området 

att man ska vara tyst. 

 Man löser brott själva 
(egen rättsskipning). 

Överlevnadsstrategi = 
undviker hot och våld 
(rädsla) (boende och 
yrkesverksamma). 

Rädsla för repressalier. 

Brott i socialt utsatta 
området252 

Tystnadskultur i utsatta 
områden, forts. 

Kriminella i området 

försöker överföra 

tystnadskulturen på den 

boende.  

Andra boende överför 
tystnadskulturen på boende 
genom besök, samtal mm. 

Anhöriga får besök av 

kriminella. 

Territoriell kontroll – att 

kontrollera lokalsamhället och 

människorna som ingår i det. 

Riktas mot boende generellt. 

Brott i socialt utsatta 
området253 

Tystnadskultur i utsatta 
områden, forts. 

Informell kontroll och 

socialt tryck (risk för 

utfrysning av kollektivet). 

Vi och samhället (dem) – 
känslan av att samhället 
utanför inte bryr sig späder 
på idén om vi och dem. Man 
har större anknytning till de 
kriminella än ex vis polisen. 

Egna negativa 

erfarenheter av polisen. 

Anmälan ger inte önskat 

resultat/leder inte till något. 

Brott mot och inom 
organisationer254 

Tystnadskultur inom 
organisationer 

Oro för dåligt rykte. Rädsla för repressalier. Tysta chefer – baserat på 

rädsla (se ovan). 

Tysta verksamhetsgrenar – 
rädsla för att politiken kommer 
att stoppa verksamheten. 

Brott mot och inom 
organisationer255 

Tystnadskultur inom 
organisationer, forts.  

Hindrande av anställda av 

mellanchefer att föra 

brott/anmäla brott vidare i 

organisationen.  

 

Information försvinner på 
vägen (om brottet). 

Hemlighållande av 

information – i syfte att 

bibehålla kontrollen över 

situationen. 

Varumärkeshänsyn – att en 

anmälan skulle kunna påverka 

varumärket. 
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256 BRÅ (2019) Tystnadskultur – En studie om tystnad mot rättsväsendet, 2019:10, sid. 97 ff. 
257 Ibid. 

Tystnadskultur 
 

Område Utmaningar/problem Bakomliggande orsaker 

Brott mot och inom 
organisationer256 

Tystnadskultur inom 
organisationer, forts.  

Man förstår inte att ett 

brott har begåtts/vill inte 

förstå att ett brott har 

begåtts. 

Man ser mellan fingrarna 
om regelöverträdelser på 
grund av relationer man har 
haft/har i bolaget. 

Ekonomiska incitament – 

man kan få högre lön om 

man är tyst/bättre 

karriärmöjligheter. 

Vi mot dig – de som letar 

felaktigheter utsätts. 

Brott mot och inom 
organisationer257 

Tystnadskultur inom 
organisationer, forts.  

Oro för att bli utfryst och 

karriärbestraffad. 

 - - - 
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5 Orsaksanalys 

Som nämndes i inledningskapitlet användes analysprogrammet Gephi för att genomföra 

orsaksanalysen. Analysprogrammet lämpar sig särskilt väl för att undersöka och förstå 

relationer inom och mellan en grupp aktörer och för visualisering av analyser. Aktörer kan 

exempelvis vara människor, organisationer, celler eller andra entiteter. Tillvägagångssättet för 

genomförandet av orsaksanalysen var genom att införa det som informanterna hade beskrivit 

som problem och vilka dess orsaker var in i programmet utifrån kunskapen inhämtad genom 

litteraturstudien. Genom detta tillvägagångssätt kan samband identifieras mellan de olika 

problemområdena som därmed bildar ett kunskapsunderlag som exempelvis visar vilka 

verksamheter som kan behöva samverka och samarbeta kring ett gemensamt problem och 

därefter, samfällt, utarbeta lämpligaste åtgärder mot problemen för att få så stor effekt som 

möjligt.  

 

Då antalet problem i problembilden var omfattande gjordes ett mindre urval som senare 

infördes i programmet. Urvalet utgick ifrån hur stor inverkan ett problem hade genom att 

jämföra i vilken omfattning det stod i strid med krisberedskapsmålen. Exempelvis 

innefattades inte Grov språkföring i urvalet eftersom den hade liten eller ingen inverkan i 

problembilden och påverkade heller inte målen nämnvärt. 

 

 Slutsatser 

Resultatet av orsaksanalysen visade att:  

1. Majoriteten av de socioekonomiska utmaningarna ovan är vad som kan betraktas 

som grundproblem vilka tenderar att generera andra problem såsom trångboddhet, 

radikalisering, kriminalitet med mera.  

2. Det förekommer samband mellan problemområdena.  

3. Det finns behov av att förstå omfattningen av problemen. 

4. Den otillbörliga påverkan utgör mer än ”bara” angrepp mot normbrytare. 

 

Då effekterna av låg socioekonomisk status är kända sedan tidigare258 lämnas utrymme åt att 

förklara de tre sista punkterna.  

 

5.1.1 Samband mellan problemområdena 

Många av problemen och problemområdena är sammankopplade och i någon mån ”flyter 

in” i varandra. Se figur nedan. Detta innebär i praktiken att till exempel problem som de 

kriminella nätverkens närvaro på Norrby och deras rekrytering av unga till nätverken bidrar 

                                                      
258 Jmf. Kriminalvården (2013) Orsaker till kriminalitet; Socialstyrelsen (2017) Att öka förutsättningar för egen 
försörjning - Unga vuxna i verksamheten ekonomiskt bistånd; Ekonomifakta (2019) Arbetslöshet – Utrikesfödda, 
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Arbetsloshet-utrikes-fodda/ Besökt: 
2019-10-04 Klockan 15:06; Höglund, S. ”Etnisk diskriminering i arbetslivet”, sid. 280, i Mehrdad 
Darvishpour & Charles Westin (2012) Migration och Etnicitet – Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige 
 m.fl.  

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Arbetsloshet-utrikes-fodda/
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till den upplevda otryggheten. Eller att brist på tillit till rättsväsendet och okunskap om 

rättsväsenden liksom tidigare dåliga erfarenheter av myndighetspersoner tillsammans kan 

medföra att grupper utövar egen rättsskipning vilket i sin tur bidrar till en lägre 

anmälningsbenägenhet och i förlängningen tystnadskultur.  

 

Figur 17: Visualiserad problembild, Fruchterman reingold layout259 

 

 
 

5.1.2 Behov av att förstå omfattningen av problemen 

Eftersom de olika verksamheterna har förhållandevis vitt skilda uppdrag och därför endast 

(givetvis inte alla) ser en del av helheten är det naturligt att de problem man kommer i kontakt 

med betraktas som isolerade från varandra. Detta gäller också för de hemmahörande på 

området. Flera verksamheter nämnde exempelvis att man hade stora problem med 

machokulturen inom deras verksamheter och att man sjösatt insatser för att hantera detta. 

Sett utifrån ett perspektiv där islamistisk extremism har förekommit på området tillsammans 

med en utbredd hedersproblematik torde således machokultur kunna vara mer än bara 

machokultur och istället uttryck för någonting annat. Därtill, på grund av att hedersrelaterat 

våld och förtryck, som har getts exempel på ovan, är någonting som implementeras inom 

                                                      
259Figuren är upplagd enligt Fruchterman Reingold layouten som ska återge analysen på det mest estetiskt 
tilltalande sättet. Noderna placeras således i grafen så att alla kanter har mer eller mindre lika lång längd och 
det finns så få korsande kanter som möjligt.  https://github.com/gephi/gephi/wiki/Fruchterman-Reingold 
Besökt: 2019-10-21 Klockan: 21:01 

https://github.com/gephi/gephi/wiki/Fruchterman-Reingold
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hela familjen, till och med släkten eller för den del klanen, behöver således insatser riktas 

även mot samtliga inom dessa strukturer, för att kunna ha en chans att minska utbredningen. 

 

Om samma perspektiv anläggs på de hemmahörande på området nämner ett flertal att 

myndigheterna bör ta sitt ansvar för till exempel utbildningen, renhållningen och brotten på 

området så att deras barn inte ska hamna i kriminaliteten. Således har man mycket höga 

förväntningar på myndigheter vilket heller inte alltid är möjliga att uppnå med de resurser 

och juridiska aspekter som existerar utan kan också kräva en hel del stöd ifrån föräldrarna 

själva. Detta blir givetvis en ”negativ spiral” eftersom vissa föräldrar inte har förmågan att ge 

det stödet till sina barn på grund av socioekonomiska faktorer. Därmed blir vissa insatser 

fruktlösa om inte helhetsbilden finns på plats hos de som berörs av dem. 

 

5.1.3 Den otillbörliga påverkans utbredning 

Analysen visade att den otillbörliga påverkan utgör mer än ”bara” angrepp mot normbrytare. 

Den tycks vara en typ av informell men slagkraftig metod som används i syfte att uppnå eller 

bibehålla en form av status quo. ”Metoden” används inom de flesta problemområdena av 

individer på alla nivåer, åldrar, kön och inom befintliga strukturer och måste därmed anses 

vara en del av en rådande norm på Norrby. Normer som står i direkt kontrast med målet att 

upprätthålla våra demokratiska värden och mänskliga fri och rättigheter. Samtidigt innebär 

inte förekomsten och exekverandet av vissa normer att utövaren eller utövarna 

nödvändigtvis överensstämmer med normen. Exempelvis har man sedan långt tillbaka 

konstaterat att människor tenderar att gå med på vissa saker även sådana som går emot deras 

egna värderingar hellre än att riskera att bli klassad eller bestraffad som en normbrytare.260 

 

Utifrån den genomförda analysen gick det att identifiera i vilka miljöer den operativa 

påverkan av otillbörlig påverkan skedde. Däremot gick det inte att identifiera var den 

strategiska påverkan faktiskt härstammade ifrån. Detta blir givetvis problematiskt när den 

otillbörliga påverkan är så pass utbredd på Norrby. Var kommer den ifrån? För om 

kunskapen inte finns om var den härstammar ifrån – hur ska då berörda aktörer möjligen 

kunna förebygga den? Således krävs det ytterligare insatser att försöka identifiera var och i 

vilka strukturer den härstammar ifrån. 

 
 Inriktning för åtgärder och aktiviteter  

Oavsett hur de olika problemområdena hänger ihop visar analysen att insatser mot ett 

problem troligtvis inte kommer att ge särskilt hög effekt. Exempelvis, om insatser sätts in i 

syfte att motverka bristen på tillit och samtidigt inga åtgärder vidtas för att motverka den 

otillbörliga påverkan kommer med största sannolikhet inte insatserna att ge effekt. Detta då 

den otillbörliga påverkan på Norrby bedöms vara väl utbredd.  

 

                                                      
260 Asch, S. (1951) “Effect of Group Pressure upon the Modification and Distortion of Judgements” sid. 177-
190 I Groups, Leadership and Men, ed. H. Guetzkow, Pittsburg 
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Således finns det behov av att arbeta både långsiktigt och kortsiktigt och mot ”rätt” problem 

och att de åtgärder som vidtas följs upp kontinuerligt utifrån en uppsättning indikatorer - se 

bilaga Indikatorer för mätning av åtgärder och aktiviteter.  

 

I det fall metoder behöver utarbetas för planering och genomförande av åtgärder och 

aktiviteter behöver inriktningen vara att: 

1. Det tillits- och delaktighetsbyggande arbetet ligger i fokus tillsammans med 

målet att samtliga berörda aktörer får en helhetssyn av förändringsarbetet. 

2. Kulturella och språkliga utbyten – öka möjligheten för befolkningen att 

använda svenska språket mer i vardagen och att möta andra svenskar. Detta 

skapar möjlighet att komma i kontakt med den svenska kulturen och att 

bibehålla och utveckla det svenska språket. 

3. Befintliga strukturer används – detta minskar kostnaderna och skapar möjlighet 

för kontinuitet eftersom man då inte är beroende av mer resurser. 

4. Aktiviteter som utformas är framtagna gemensamt med de invånare som ska 

delta i dem – att inte ta fram aktiviteterna gemensamt riskerar att skapa ökade 

klyftor mellan verksamheterna och befolkningen på området. Involvera även 

männen och pojkarna. 

5. Invånarna får feedback på de initiativ som görs – ges inte återkoppling på de 

engagemang de har deltagit i är risken att invånarna inte känner sig 

hörsammade. 

6. Det befintliga engagemanget på Norrby används – exempelvis ideella 

föreningar och tongivande demokratiska personer i området.  

7. Hitta alternativa kommunikationsvägar istället för att använda traditionella – det 

kan handla om att utforma föräldramöten i workshopformat eller genom öppet 

hus.  

8. Medborgardialoger (involvera den äldre befolkningen och pojkarna mer). 

9. Gemensamt förhållningssätt - genom ett gemensamt förhållningssätt skapas 

transparens och enhetlighet i verksamheternas kommunikation med invånarna. 

10. Utbilda både befolkningen som personal där brister har identifierats (mänskliga 

rättigheter, hedersrelaterat våld och förtryck, rättsprocesserna m.fl.) 

 

I Bilaga 5: Exempel på samverkan kring specifika problem lämnas exempel på vilka aktörer 

som kan behöva samverka kring ett urval av de förekommande problemen. I Bilaga 3 lämnas 

förslag på indikatorer för mätning av framtida implementerade åtgärder och insatser. Detta i 

syfte att kunna avgöra om insatserna har effekt.  
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6 Bilagor  

 Bilaga 1 Somalisk kultur och somaliska traditioner 

6.1.1 Språk 

Den somaliska befolkningen har somaliska som sitt språk. Språket kan delas in i huvudsak 

två avdelningar: af may och af maxaa. Skillnaderna påminner om spanska och portugisiska. 

Därutöver förekommer en rad olika dialekter.261  

 

Somalia hade fram till och med 70-talet inget enhetligt skriftspråk. Initiativ till ett sådant 

började dock ske omkring denna tid efter sjösättningen av en rad reformer av dåvarande 

president Siad Barre (1969-1991). År 1991 avsattes Barre efter en kupp och inbördeskriget 

eskalerade där väpnade konflikter mellan klanerna uppstod som i sin tur fick till följd att 

alfabetiseringsarbetet avtog tillsammans med de utbildningsinsatser vilka Barre tidigare hade 

initierat i landet. Dessa händelser har medfört att nyanlända somalier idag fortfarande 

använder talspråket i betydligt större utsträckning än skriftspråket när budskap ska 

förmedlas.262 Konflikterna i Somalia medförde också att landet inte förmådde utveckla sitt 

socialförsäkringssystem innebärande att begrepp som exempelvis försäkringskassan och 

akutmottagning inte alltid förekommer i det somaliska språket.263  

 

6.1.2 Religion 

De flesta somalier är sunnimuslimer. Enligt Migrationsverket har dock motsättningar i 

dagens Somalia uppstått inom islam. Detta uppges bero på terrororganisationen Al-Shabaabs 

närvaro i landet som hävdar att deras utövning av religionen är ”den rätta” vilket står i 

kontrast till det traditionella sättet islam har praktiserats i Somalia.264 Al-Shabaab proklamerar 

i sin tur en wahabistisk inriktning av islam.265 

 

Migrationsverket uppger också att Al-Shabaab i Somalia anser att lojalitet och tillhörighet till 

islam ska vara överlägsen klanen. Vidare är Al-Shabaabs långsiktiga mål att skapa ett kalifat i 

Somalia. De flesta somalier i Somalia avstår från den förståelsen av islam. Samtidigt är det 

troligt att de flesta somalier antagligen kan tänka sig att ansluta sig till Al-Shabaabs retorik 

om islam i Somalia hotas externt.266 

 

6.1.3 Befolkning, etnicitet och identitet 

Inom den somaliska befolkningen förekommer främst tre huvudgrupper: nomader - bor i 

de nordliga och nordvästra delarna av landet, bönder - huvudsakligen bosatta i södra delen 

av landet mellan floderna Juba och Shebelle och Benadir-befolkningen (traditionellt 

handlare ursprungligen från Arabiska halvön) i de större städerna längs kusten i söder. 

                                                      
261 Landinfo, Temanotat Somalia: Klan og identitet, Landinfo – 1 oktober 2015, sid. 9 
262 Brinkemo (2015) Mellan klan och stat: somalier i Sverige, sid 71 
263 Ibid. sid 128 
264 Landinfo, Temanotat Somalia: Klan og identitet, Landinfo – 1 oktober 2015, sid. 10 
265 https://clarionproject.org/african-imams-scholars-denounce-al-shabaab-extremism-4/ Besökt: 2019-08-06 
klockan 08:20 
266 Landinfo, Temanotat Somalia: Klan og identitet, Landinfo – 1 oktober 2015, sid. 10 

https://clarionproject.org/african-imams-scholars-denounce-al-shabaab-extremism-4/
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Befolkningen kan också delas upp enligt etniska avdelningar, det vill säga mellan etniska 

somalier och grupper med olika etniska ursprung. Bland dem som inte är etniska somalier 

förekommer tre huvudgrupper – bantu (främst bantutalande bönder), benadir samt bajuni 

(främst av fiskare med ursprung från Arabiska halvön). 267  

 

Många somalier har en romantiserad bild av nomadlivet där närheten till kamelerna och det 

enkla men hårda livet står i fokus.268 Enligt Brinkemo förekommer det att ”västerländska 

ungdomar med ursprung i Somalia skickas till släktingar som lever som nomader”. Om man 

anses vara ”på glid i samhället” kan man ’botas’ ”genom att leva en tid som nomad”.269 

 

Etniska somalier utgör cirka 70-85 procent av befolkningen270 och enligt Brinkemo 

identifierar sig somalier mer med araber än övriga afrikaner.271  

 

6.1.4 Klansystemet 

Huvudklanerna 

Den somaliska befolkningen utgörs av fyra folkgrupper. Tre av dessa folkgrupper är också 

klaner. Klanerna består av de nomadiska klanfamiljerna Darood, Hawiye och Dir. 

Rahanweyn utgörs av jordbruksklaner. Sab utgörs av minoriteter (se figur nedan). Varje klan 

består av en rad subklaner och subsubklaner vilka varierar i storlek beroende på antal 

klanmedlemmar och platsen där klanmedlemmarna befinner sig.272 

 

Figur 18: Somaliska befolkningen 

 
 

 

                                                      
267 Landinfo, Temanotat Somalia: Klan og identitet, Landinfo – 1 oktober 2015, sid. 8-9 
268 Brinkemo (2015) Mellan klan och stat: somalier i Sverige, sid 141 
269 Ibid. sid 143 
270 Landinfo, Temanotat Somalia: Klan og identitet, Landinfo – 1 oktober 2015, sid. 8-9 
271 Brinkemo (2015) Mellan klan och stat: somalier i Sverige, sid 60 
272 Landinfo, Temanotat Somalia: Klan og identitet, Landinfo – 1 oktober 2015, sid. 10-11 
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Cirka 70-85 procent av alla somalier tillhör en klan. Resterande del av befolkningen tillhör 

minoriteter.273  

 

Förvärvandet av klantillhörighet 

Somalisk klantillhörighet är baserat på släktskap. Denna förvärvas vid födseln och är på detta 

sätt en tillhörighet man inte kan välja utan någonting man föds in i. Klanerna är också 

släktgrupper vilka är baserade på ett patriarkalt system.  

 

Klanens funktion för den enskilda individen och kollektivet 

Klansystemet är en slags social organisation som tog form när Somalia var ett statslöst 

samhälle. Klanens viktigaste funktioner var att skydda individer, fördela resurser och lösa 

konflikter. Efter att den självständiga somaliska staten bildades, 1960274, fortsatte 

klansystemet att fungera på det traditionella sättet i de delar av landet där statliga institutioner 

var dåligt utvecklade det vill säga främst utanför städerna och särskilt i de områden där 

nomaderna verkar.275   

 

Inbördeskriget 1991 medförde en kollaps av den somaliska staten och de moderna 

institutionerna som skulle reglera samhället på olika sätt. Socialt liv fortsatte emellertid trots 

krig och konflikt mellan klaner och av allt att döma fortsatte traditionell lag (xeer – se nedan) 

att implementeras genom klansystemet.276  

 

Hur viktig klanen är inom den somaliska kulturen beror givetvis på ett flertal faktorer. 

Klanens roll för individen generellt avgörs av vilken befolkningsgrupp i Somalia man 

kommer ifrån och av hur viktig klantillhörigheten är för att överleva.277 Enligt Brinkemo 

fungerar klanen som ett ”socialförsäkringssystem” – ”när en del av klanen har det svårt är 

det de mer lyckligt lottades skyldighet att komma till undsättning”278 I praktiken innebär det 

att man inom klanen delar på resurser och tillgångar som konstant flyttas mellan individer.279  

 

Utifrån det somaliska synsättet tycks avsägningen av lojalitet mot klanen betraktas som ett 

hot mot hela systemet. Detta på grund av att klansamhället i många fall är en garanti för 

överlevnad.280  

 

                                                      
273 Migrationsverket, Lifosrapport 2018-054-24 version 1.0 Somalia: Kvinnors position i klansystemet, sid 9 
274 Colonization of Somalia (2019) https://colonizationofsomalia.weebly.com/somalias-independence.html 
Besökt 2016-08-14 Klockan: 10:36 
275 Global Security.org (2019) Somalia – Clans 
https://www.globalsecurity.org/military/world/somalia/clans.htm Besökt: 2019-08-06 Klockan 08:38 
276 Ibid. 
277 Landinfo, Temanotat Somalia: Klan og identitet, Landinfo – 1 oktober 2015, sid. 8 
278 Brinkemo (2015) Mellan klan och stat: somalier i Sverige, sid. 152 
279 Ibid. Sid. 152 
280 Ibid. Sid. 42 och 153 

https://colonizationofsomalia.weebly.com/somalias-independence.html%20Besökt%202016-08-14
https://colonizationofsomalia.weebly.com/somalias-independence.html%20Besökt%202016-08-14
https://www.globalsecurity.org/military/world/somalia/clans.htm


Borås Stad 
Datum 

2019-12-09 
      

      
Sida 

80(100) 

 

 

80 
 

 

Reer, Jiffo och Jilib 

Enligt Brinkemo är familjebegreppet i Somalia betydligt vidare än i exempelvis Sverige. 

Den minsta enheten inom klanen, motsvarande det som i den svenska kulturen kan 

benämnas som kärnfamilj kallas reer vilken består av den sedvanliga kärnfamiljen dock 

innefattar den även barnens makar och barn.281 Men enligt Brinkemo har reer varken 

”juridisk eller politisk legitimitet inom klanväsendet”.282  

Den minsta, formellt giltiga familjeenheten, Jiffo (eller juffo) inkluderar 

vanligtvis en eller flera av pappans bröder och kusiner (ibland till och med alla). 

Dess omfattning bestäms av familjens praktiska behov. Nästa nivå Jilib, 

formeras genom att en mängd Jiffos slår sig samman.283  

 
Figur 19: Informella och formella familjeenheter 

 

Enligt Brinkemo kan Jilib bestå av många tusentals män.284 

 

6.1.5 Somaliskt rättssystem - xeer 

Somalier har i århundraden praktiserat en form av sedvanerätt, som kallas xeer285 vilket är ett 

polycentriskt rättssystem. Inom rättssystemet finns det inte något monopol på medel som 

exempelvis bestämmer vad lagen ska vara eller hur den ska tolkas.286 Xeer definieras också 

av några grundläggande principer som är oföränderliga närmre bestämt grundnormer, regler, 

rättigheter och förpliktelser: betalning av blodspengar (som lokalt kallas diya eller mag), som 

garanterar ”goda inter-klanrelationer”. Det xeer juridiska systemet kräver också en viss 

specialisering av olika funktioner inom den rättsliga ramen. Således kan man hitta odayal 

(domare), xeer boggeyaal (jurister), guurtiyaal (detektiver), garxajiyaal (advokater), 

murkhaatiyal (vittnen) och waranle (poliser) att upprätthålla lagen.287 Enligt Brinkemo finns 

systemet till ”för att undvika blodshämnd.288  

 

                                                      
281 Brinkemo (2015) Mellan klan och stat: somalier i Sverige, sid. 165 
282 Ibid. sid. 165 
283 Ibid. sid. 165 
284 Ibid. sid. 166 
285 Migrationsverket, Lifosrapport 2018-054-24 version 1.0 Somalia: Kvinnors position i klansystemet, sid 11 
286 Ibid. 7 
287 Hiiran Online (2019)  Back to Somali roots 
https://www.hiiraan.com/op2/2008/oct/back_to_somali_roots.aspx Besökt: 2019-08-06 Klockan: 10:53 
288 Brinkemo (2015) Mellan klan och stat: somalier i Sverige, sid. 191 

https://www.hiiraan.com/op2/2008/oct/back_to_somali_roots.aspx
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Vid sidan om xeer råder också religiös lag (sharia) och sekulär lag som verkar parallellt med 

varandra. Xeer är dock det dominerande systemet ”som styr sociala relationer och allvarliga 

brott”.289 

 

Inom xeer är det inte den enskilda individen som tilldelas straff.  

 

Diyabetalande subklan 

I det fall en händelse ska hanteras så görs det av de äldsta männen inom en så kallad 

diyabetalande subklan.  En diyabetalande subklan beskrivs som ”den nivå av underklan som 

är kollektivt ansvarig för sin underklans säkerhet och har skyldighet att kompensera andra 

underklaner för skada som den egna underklanen har åsamkat dem.”290 Enligt 

Migrationsverket är den diya-betalande subklanen den som anses vara den mest stabila i det 

somaliska klansystemet där sammanhållningen blir förstärkt genom att medlemmarna ingår 

åtagandeavtal. En av de ledande principerna är att skada på liv och egendom löses genom 

ersättning och således inte med straff så som utövas i västerländsk kultur. Det är således inte 

den som utförde exempelvis skadan som blir ansvarig utan det är kollektivet som ska ersätta 

skadan. Avtal om ersättningens storlek och annat förhandlas fram mellan högre 

representanter från två berörda diyabetalande subklaner.291  

 

En diyabetalande subklan består vanligtvis av några hundra till tusen män. Gruppen ska ha 

förmåga att betala motsvarande hundra kameler, vilket är ett vedertaget bötesbelopp till 

offrets familj för till exempel mord som begåtts av någon klanmedlem.292  

Rollerna i diya-klanen fördelas sinsemellan de äldre klanmedlemmarna, där 

någon utses till ledare (ugaasyo), någon annan till fredsmäklare (nabaddoono) 

och ytterligare någon annan till samarit (samadoon). Ett beslut som tagits i en 

xeer-process till fördel för en minoritetsklan och till nackdel för en starkare klan, 

kan potentiellt vägras av den starkare klanen om den är finansiellt och militärt 

starkare. Med andra ord föreligger stor risk att svagare klaner och 

minoritetsgrupper i större utsträckning drabbas av potentiell rättsosäkerhet 

inom en xeer-process. 

 

Det föreligger en relativt stor flexibilitet inom xeer vad gäller tolkning och 

utdömande av straff. Ett talande exempel är hur xeer betraktar ett mord eller 

dråp, samt hur man på olika sätt kan döma diya-betalande subklaner att antingen 

betala böter eller utkräva blodshämnd, d.v.s. att den anklagade gärningsmannen 

dödas. Inom somalisk kultur anser man dock att kvinnor, barn och äldre inte 

ska kunna dömas till döden genom blodshämnd. Det tycks saknas en tydlig 

definition avseende vid vilken ålder en pojke övergår till att vara man. Även om 

                                                      
289 Migrationsverket, Lifosrapport 2018-054-24 version 1.0 Somalia: Kvinnors position i klansystemet, sid 10-
11 
290 Migrationsverket, Lifosrapport 2018-04-24 version 1.0 Somalia: Kvinnors position i klansystemet, sid 6 
291 Landinfo, Temanotat Somalia: Klan og identitet, Landinfo – 1 oktober 2015, sid. 11 
292 Migrationsverket, Lifosrapport 2018-04-24 version 1.0 Somalia: Kvinnors position i klansystemet, sid 7 
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barn definieras enligt provisoriska federala konstitutionen som personer under 

18 år. Trots detta har man i det somaliska samhället i praktiken ansetts vuxen i 

och med att man fyller 15 år.293 

 

Arbetet med att bygga upp polis- och domstolsväsendet har pågått en tid i Somalia men har 

ännu inte (2015) nått en fungerande nivå294 vilket är en förklaring till att xeer ännu 

implementeras. 

 

6.1.6 De äldres roll i klansystemet 

Inom den somaliska kulturen, liksom i många andra afrikanska kulturer, har man stor respekt 

för äldre och erfarna personer som lever ett förebildande liv, särskilt män. Detta är särskilt 

tydligt inom xeer. Brinkemo förklarar detta på följande vis avseende när budskap förmedlas 

inom en grupp: 

Klansamhällen är både hierarkiska och byggda på relationer. När man lärt sig 

att en person har omdöme och klokskap litar man på denna. När en sådan 

person säger att det ska hållas ett viktigt möte på Somalilandföreningen, då 

kommer man.295  

 

Förmedlas däremot budskapet på fel sätt det vill säga via fel informationskanal eller 

person är risken således stor att budskapet inte hörsammas.  

 

6.1.7 Kvinnor och klantillhörighet 

Som nämndes ovan hänförs klantillhörigheten för både män och kvinnor till faderns sida. 

Kvinnor tillhör sin fars klan liv ut, medan hennes barn ingår i klanen till barnets far. 

Traditionellt flyttar kvinnan till mannens familj när hon gifter sig, men hon blir aldrig medlem 

av mannens klan. Om en skilsmässa äger rum är kvinnan inte längre en del av mannens klan 

och kan endast förlita sig på ersättning ifrån den tidigare makens eventuella välvilja att hjälpa 

till. 

Somaliska kvinnor har sålunda en slags dubbel position inom klansystemet. Det 

råder ingen tvekan om att de tillhör deras fars klan, men å andra sidan lever 

kvinnor efter att de är gifta, med makens familj och klan. Det förväntas att en 

somalisk kvinna kommer att vara lojal mot sin make och hans familj, och hon 

har till uppgift att ge sina barn kunskap om sin fars klan. Samtidigt upprätthåller 

hon kontakt med sin egen klan och säkerställer att det favoriserade förhållandet 

mellan hennes barn och hennes bror skapas, ett förhållande som har namnet 

reer abti (Lewis 1993, 53). Denna dubbla position innebär att somaliska kvinnor 

ofta är välinformerade både om sin egen klan och om makens klan.296 

 

                                                      
293 Ibid. sid 14 
294 Migrationsverket, Lifos, Analys av situationen i Somalia, 2015-02-26 
295 Brinkemo (2015) Mellan klan och stat: somalier i Sverige, sid. 112 
296 Landinfo, Temanotat Somalia: Klan og identitet, Landinfo – 1 oktober 2015, sid.13 
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6.1.8 Somaliska kvinnor - särskilt utsatt grupp 

Inom till exempel xeer får kvinnor inte föra sin egen talan utan detta ska ske genom manlig 

representation. De som får representera henne är fadern, maken, farfar, farbröder, bröder, 

söner och kusiner. 297 Inom xeer får kvinnor hälften av kompensationen vid dråp och mord. 

Ett exempel på diskriminerande praxis inom xeer påvisar genom vad som kallas för dumaal: 

En änka kan tvingas gifta sig med en manlig släkting till hennes avlidne make. 

Higsiian är en annan situation där änkeman har rätt att gifta sig med sin avlidna 

hustrus syster. Gobdobtiir innebär ytterligare att en ung flicka/kvinna bortgiftes 

som kompensation vid xeer-domslut mellan klaner eller klanmedlemmar som 

haft en dispyt.298  

 

Särskilt avseende våldtäkter så hanteras dessa genom förhandlingar och kompenserande 

bötesbelopp som betalas av den diya-betalande subklanen. Migrationsverket uppger att man 

även har hittat uppgifter om att kvinnan kan komma att tvingas att gifta sig med förövaren. 

Det finns också risker att ”anmälda” våldtäkter resulterar i att kvinnan uppfattas som 

”oren”.299 

 

Somaliska kvinnors sexualitet kontrolleras i betydligt hårdare grad än männen. Den sexuella 

kontrollen genomförs till exempel genom könsstympning. Man har till exempel uppskattat 

att cirka 98 procent somaliska flickor genomgår könsstympning och att de gifts bort i tidig 

ålder.300  

Kvinnans roll inom klanen består bland annat i att inför klanmöten se till att 

maken är mätt och välklädd, samt att konsultera med maken och ge råd i viktiga 

frågor som ska diskuteras vid mötet. Även i de fall där det är kvinnan som står 

för den finansiella stabiliteten i en familj, menar många att det ändå är mannen 

som dominerar beslutsfattandet både inom och utanför familjen.301  

 

Enligt Brinkemo lär sig somaliska barn uppvuxna i Sverige ”vikten av att gifta sig inom sin 

etniska och religiösa grupp”.302 Äktenskapet inom den somaliska kulturen är mer än ett 

giftermål mellan två individer. Det är, enligt Brinkemo, ett verktyg som bygger allianser, 

skapar hierarkier i olika klaner och ett sätt att sammanföra egendomarna och få tillgång till 

makt och resurser.303 Utan arrangerade äktenskap hotas således klanens överlevnad.  

Ur ett strikt klanperspektiv begår en flicka som vägrar ett arrangerat äktenskap 

ett brott som kan jämställas med landsförräderi. Om en kvinna har sex före eller 

utanför äktenskapet och därmed riskerar att få barn som inte ingår i klanens 

släktled har hon – återigen ur ett strikt klanperspektiv – visat att hon är en 

                                                      
297 Landinfo, Temanotat Somalia: Klan og identitet, Landinfo – 1 oktober 2015, sid.15 
298 Migrationsverket, Lifosrapport 2018-054-24 version 1.0 Somalia: Kvinnors position i klansystemet, sid 18 
299 Ibid., sid 17 
300 Landinfo, Temanotat Somalia: Klan og identitet, Landinfo – 1 oktober 2015, sid.15 
301 Ibid. 
302 Brinkemo (2015) Mellan klan och stat: somalier i Sverige, sid. 222 
303 Ibid., sid. 223 
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säkerhetsrisk. Skulle hon bli med barn kan det inte föras in i släktledet och då 

krackelerar det skyddsnät som utvecklats för klanens säkerhet och skydd. 

Kvinnan är bäraren av framtida klanmedlemmar och måste till varje pris 

undvika att använda sin attraktion och sexualitet på ett sätt som hotar klanens 

existens.304 

 

  

                                                      
304 Brinkemo (2015) Mellan klan och stat: somalier i Sverige, sid. 225 
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 Bilaga 2: Informerat samtycke 

 
 
 
 
 
Workshopparna Framtidens Norrby, som genomförs av Borås stad ingår som en del i ett 
utvecklingsarbete av stadsdelen Norrby.  
 
Underlagen som tas fram under workshopparna kommer att användas i framtagningen av 
Lägesbild Norrby (en lägesbild som beskriver läget på området, utvecklingsbehoven och 
framgångsfaktorerna på området) samt i framtagningen av framtida handlingsplaner och 
aktivitetsplaner som ska bidra till förbättringen av området. Lägesbild Norrby kommer 
senare under hösten att presenteras för politikerna i staden.  
 
Ditt deltagande under workshopparna kommer att vara anonymt. Det vill säga Borås stad 
kommer inte att uppge att du har deltagit i workshopparna. Ditt namn kommer inte att 
användas i något material som produceras. Ditt deltagande är frivilligt.  
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 Bilaga 3: Indikatorer för mätning av åtgärder och insatser 

Samtliga värden bör jämföras mot Borås stad. 

 

Socioekonomiska utmaningar 

 Andel utrikesfödda 

 Andel förvärvsarbetare  

 Medelinkomst  

 Antal/andel som erhåller ekonomiskt bistånd 

 Högsta uppnådda utbildning 

 Behörighet till gymnasiet 

 Andel genomförda SFI utbildningar 

 Genomsnitt antal boende per sovrum/ genomsnitt antal personer per 

lägenhet/Genomsnitt antal boende per hushåll 

 Antal anmälningar om olovlig uthyrning av bostad 

 Andel c/o adresser i förhållande till folkbokförda 

 Antal genomförda renoveringar av lägenheter 

 Antal tillkomna hushåll på området 

 

Brott och brottsliga företeelser 

 Antal brottsanmälningar (signalbrott) 

 Antal brottsanmälningar per invånare  

 Antal anmälningar om kränkande behandling (indikator för hedersrelaterat våld och 

förtryck) 

 

Radikalisering och våldsbejakande extremism 

 Antal radikala yttringar och handlingar 

 Antal incidenter där ansatser för tillgång till barn skett 

 Antal inkommande ärenden till samordnaren för våldsbejakande extremism 

 

Otillbörlig påverkan 

 Antal identifierade påverkansförsök 

 Antal anmälningar om kränkande behandling 

 

Otrygghetsskapande faktorer och uttryck 

 Antal åtgärder för sophantering utöver det normala 

 Antal trafikföreteelser 

 Antal incidenter med öppet missbruk 

 Antal ärenden för hantering av slitaget på området 

 Genomförda åtgärder avseende belysningen på området 
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 Antal händelser där otrygghetsskapande folksamlingar har skett 

 

Konflikter och konfliktskapande processer 

 Antal händelser om kränkande behandling 

 Antal brottsanmälningar avseende misshandel och liknande 

 

Brist på tillit och Tystnadskultur 

 Antal brottsanmälningar 

 Barn som pratar om vad de gör på fritiden 
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 Bilaga 4: Sammanställning identifierade behov från det inhämtade 
materialet 

6.4.1 Ökad kunskap och kompetens 

Problemområde Behov Behovet riktar sig mot 

Socioekonomiska utmaningar Att AB Bostäder bygger stora lägenheter 
så barnen kan ha eget rum och studera 
där. 

AB Bostäder, andra 
fastighetsbolag 
 

Socioekonomiska utmaningar Samverka med de religiösa samfunden på 
området som invånarna på Norrby 
besöker. 

Arbetslivsförvaltningen 
 
 

Socioekonomiska utmaningar Behov av att göra bra rekryteringar till 
Norrbyskolan om den ska öppna igen att 
man inte får in radikala påverkare i 
skolmiljön. 

Borås stad 
 
 
 

Socioekonomiska utmaningar Öppna upp Norrbyskolan igen. Borås stad 

Socioekonomiska utmaningar Frukost även om man inte går på fritids. 
(se även Ökad jämlikhet). 

Borås stad 
 

Socioekonomiska utmaningar Barnen och föräldrar behöver lära sig 
svenska för att kunna hjälpa barnen med 
läxläsningen. 

Elever och föräldrar 
 
 

Socioekonomiska utmaningar Att barnen lär sig mer i förskoleklass så 
att de är mer förberedda till skolan. 

Förskoleförvaltningen 
 

Socioekonomiska utmaningar Utbildning i datoranvändning.  Föräldrar 

Socioekonomiska utmaningar Kunskapshöjande insatser om vilka 
rättigheter och skyldigheter man har som 
elev och förälder. 

Föräldrar och elever 
 
 

Socioekonomiska utmaningar Behov av ökad förståelse för 
tiden/klockan. 

Föräldrar och elever 
 

Socioekonomiska utmaningar Ökad kunskap om somaliska traditioner 
och somalisk kultur. 
 
 

Polismyndigheten, 
Utbildningsförvaltningarna, 
ideella föreningar 
 

Socioekonomiska utmaningar Arbeta mot föräldrarna (kring att öka 
kunskapen om skolans vikt och hur det är 
att gå i skolan). 

Privatpersoner på Norrby 
(föräldrar) 
 

Socioekonomiska utmaningar Ökade sexualkunskaper bland den äldre 
generationen. 

Privatpersoner äldre 
 

Socioekonomiska utmaningar Den somaliska befolkningen behöver 
hjälp med kommunikation från 
myndigheterna (blanketter, beslut mm). 

Privatpersonerna på Norrby 
 
 

Socioekonomiska utmaningar Det behövs en ökad kunskap om det 
svenska samhället. Inte ett litet nedslag 
utan i ett systematiskt arbete. 

Privatpersonerna på Norrby 
 
 

Socioekonomiska utmaningar Repetition av samhällsinformationen efter 
en tid. 

Privatpersonerna på Norrby 
 

Socioekonomiska utmaningar Ökad samhällskunskap - regelverk 
(inklusive mänskliga rättigheter) och 
svensk praxis. 

Privatpersonerna på Norrby 
 
 

Socioekonomiska utmaningar Ökade kunskaper i svenska. Privatpersonerna på Norrby 

Socioekonomiska utmaningar Kunskap om rätten till skolgång, hälso- 
och sjukvård. 

Privatpersonerna på Norrby 
 

Socioekonomiska utmaningar Hjälpa medborgarna förstå vilken hjälp 
man kan få. 

Privatpersonerna på Norrby 
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Socioekonomiska utmaningar Att samtliga anställda har kunskap om 
mänskliga rättigheter och våra 
demokratiska värderingar och att arbeta 
utifrån Borås stads värdegrund. 

Samtliga verksamheter 
 
 
 

Brott och brottsliga företeelser Behov av att tjänstemannautbildningarna 
kring hedersrelaterat våld och förtryck 
når dem som ska arbeta med det (både 
tjänstemännen men även cheferna). 

Samtliga verksamheter 
 
 
 

Socioekonomiska utmaningar Kunskap om hur verksamheterna ska 
arbeta mot den somaliska kulturen. 

Utbildningsförvaltningarna 
 

Samtliga områden Ökade resurser, mer samarbeten och 
samverkan. 

Utbildningsförvaltningarna 
 

Socioekonomiska utmaningar Att skolorna anser att språk/modersmål 
är ett viktigt ämna samma som andra 
ämnen. 

Utbildningsförvaltningarna 
 
 

Socioekonomiska utmaningar Barnen skulle ha uniform. Utbildningsförvaltningarna 

Socioekonomiska utmaningar Mer läxhjälp. Utbildningsförvaltningarna 

Socioekonomiska utmaningar Fler modersmålslektioner. Utbildningsförvaltningarna 

Socioekonomiska utmaningar Fler rastvakter. Utbildningsförvaltningarna 

Socioekonomiska utmaningar Mer kunskap om HBTQ. 
 

Utbildningsförvaltningarna, 
eleverna 

 

6.4.2 Skapa trygghet och arbeta brottsförebyggande  

Problemområde Behov Behovet riktar sig mot 

Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck 

Behov av att bygga om och renovera 
stadsdelen invändigt och utvändigt. 

AB Bostäder 
 

Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck 

Det behövs en mångfald i arkitekturen. 
 

AB Bostäder 
 

Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck 

Lampor önskas i tunneln vid Norrby 
Långgata ner mot Magasinsgatan mot 
Borås kulturskola. Barn som går där 
själva bevittnar om att det samlas folk i 
tunneln. 

AB Bostäder 
 
 
 
 

Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck 

Ändra färgen på fastigheterna.  
 

AB Bostäder 
 

Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck 

Bättre belysning i området önskas. 
 

AB Bostäder 
 

Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck 

Önskan om att få ner trafikens hastighet i 
området med t.ex. vägbulor och 
farthinder. 

AB Bostäder 
 
 

Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck 

Önskan om portkod till husen dygnet 
runt. 
 

AB Bostäder 
 
 

Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck 

Planera och genomför utbildningar 
genom bostadsbolaget (om 
sopsortering). 

AB Bostäder 
 

Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck 

Inför fler funktioner för 
stadsdelsvärdarna exempelvis hjälpa till 
vid lekplatser och Norrbyhuset. 

Arbetslivsförvaltningen 
 
 

Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck/Socioekonomiska 
utmaningar  

Behov av att hitta ett sätt att arbeta med 
de ungdomar som har stängts av från 
Norrbyhuset. 

Borås stad 
 
 

Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck 

Behov av att stadsdelsvärdarna fortsätter 
sin verksamhet. 

Borås stad 
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Brott och brottsliga företeelser Behov av en samordnare för ungdoms- 
demokrati och brottsförebyggande 
frågor. 

Borås stad 
 

Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck 

Fartgupp för att motverka fortkörningen 
inne på området. 

Borås stad 
 

Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck 

Mer vakter vid lekplatsen. 
 

Borås stad 
 

Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck 

Organisera grupper regelbundet som 
barn och föräldrar deltar i för att samla 
sopor. 

Fritid och folkhälsa 
 
 

Brott och brottsliga 
företeelser, Tystnadskultur, 
Brist på tillit 

Behov av att polisen besöker 
verksamheten (där yngre barn vistas 
exempelvis förskola och skola). 

Förskoleförvaltningen, 
Polismyndigheten 
 

Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck 

Behov att tidningarna även skriver 
positivt om området. 

Media (Borås tidning m.fl.) 
 

Brott och brottsliga företeelser Fler poliser sommartid. Polismyndigheten 

Brott och brottsliga 
företeelser, Tystnadskultur, 
Brist på tillit 

Ökad polisiär närvaro i området även 
civila poliser. 
 

Polismyndigheten 
 
 

Brott och brottsliga företeelser Kamerabevakning. Polismyndigheten 

Brott och brottsliga 
företeelser, Tystnadskultur, 
Brist på tillit 

Fler poliser och att man vet att polisen 
kommer om det är någonting. 
 

Polismyndigheten 
 
 

Brott och brottsliga 
företeelser, Socioekonomiska 
utmaningar, 
Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck 

Föräldramöte på skolan där man 
diskuterar droger och kriminalitet. 
 
 
 

Polismyndigheten 
 
 
 
 

Socioekonomiska utmaningar, 
Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck, Brott och 

brottsliga företeelser 

Att barnen känner sig trygga på Norrby - 
Kriminaliteten: Ökad kunskap om 
rättigheter och skyldigheter 

(rättsprocesserna). 

Polismyndigheten 
 
 

 

Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck 

Kvällsvandring. 
 

Privatpersoner på Norrby 
 

Socioekonomiska utmaningar, 
Brist på tillit 

Att fråga medborgarna vad de har för 
behov avseende boendena. 

Privatpersoner på Norrby i 
samverkan med AB Bostäder 

Brott och brottsliga 
företeelser, Tystnadskultur, 
Brist på tillit 

Man måste våga anmäla brott till polisen, 
tystnadskulturen måste brytas. 
 

Samtliga 
 
 

Brott och brottsliga 
företeelser, 
Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck, Socioekonomiska 
utmaningar, Brist på tillit 

Behov av större närvaro på området av 
myndigheter. 
 
 
 

Samtliga verksamheter 
 
 
 
 

Brott och brottsliga 
företeelser, 
Otrygghetsskapande faktorer 
och uttryck, Socioekonomiska 
utmaningar 

Informera barnen om droger i skolan 
(preventivt), föreläsning om droger riktad 
mot föräldrarna som visar dem olika 
typer av droger. 
 

Utbildningsförvaltningarna 
 
 
 
 

Konflikter och 
konfliktskapande processer 

Blanda befolkningen så att det blir mer 
heterogent. 

Samtliga 
 

 

6.4.3 Öka jämlikheten 

Problemområde Behov Behovet riktar sig mot 
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Brott och brottsliga 
företeelser, Otillbörlig 
påverkan 

Behov av normbrytande åtgärder för att 
bryta den destruktiva 
maskulinitetsnormen som råder. 

Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen 
 

Otillbörlig påverkan Fler manliga pedagoger. Förskoleförvaltningen 

Brott och brottsliga 
företeelser, Otillbörlig 
påverkan 

Behov av att prata mer om 
könsstympning med den yngre 
generationen även killarna. 

Privatpersonerna på Norrby 
 
 

Brott och brottsliga 
företeelser, Otillbörlig 
påverkan 

Involvera killarna och männen i det 
kunskapsinriktade arbetet för mänskliga 
rättigheter och demokratiska värderingar. 

Privatpersonerna på Norrby 
 
 

Otillbörlig påverkan Behov av att inte exkludera grupper från 
varandra exempelvis simhallen (män och 
kvinnor). 

Privatpersonerna på Norrby - 
flickor och pojkar, män och 
kvinnor 

Socioekonomiska utmaningar Kvinnorna behöver komma ut på 
arbetsmarknaden. 

Privatpersonerna på Norrby - 
kvinnor 

Otillbörlig påverkan Behov av att skolorna förstår vad som 
sanktioneras när anställda tar barnen 
direkt från skolan till koranskolan. 

Utbildningsförvaltningarna 
 
 

Socioekonomiska utmaningar Behov av frukost på skolan så barnen 
orkar hänga med (se även Ökad kunskap 
och kompetens). 

Utbildningsförvaltningarna 
 
 

Otillbörlig påverkan, 
Socioekonomiska utmaningar, 
Konflikter och 
konfliktskapande processer 

Att barnen behandlas lika oavsett från 
vilka länder man kommer. 
 
  

Utbildningsförvaltningarna, 
Fritid och folkhälsa 
 
 

 

6.4.4 Skapa en meningsfull fritid 

Problemområde Behov Behovet riktar sig mot 

Socioekonomiska utmaningar, 

Brott och brottsliga företeelser, 
Otillbörlig påverkan 

Fler aktiviteter för tjejer som 

handarbeten, gitarr, tjejfotboll och dans. 
 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 
 

Socioekonomiska utmaningar Fler aktiviteter på modersmål. 
 

Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen 

Socioekonomiska utmaningar Utveckla aktiviteter som föräldrar och 
barn kan göra gemensamt inte bara för 
små barn. 

Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen 
 

Socioekonomiska utmaningar Aktiviteter även på lördagar och 
söndagar. 

Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen 

Socioekonomiska utmaningar Fler aktiviteter för kvinnor med små 
barn på dagen. 

Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen 

Socioekonomiska utmaningar Bygg fler idrottshallar. 
 
 

Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, 
Tekniska förvaltningen 

Socioekonomiska utmaningar Bygg större lekplatser. 
 
 

Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, 
Tekniska förvaltningen 

Socioekonomiska utmaningar Uppmuntra barnen att göra olika saker 
och att våga pröva nytt. 

Samtliga 
 

 

6.4.5 Arbeta mot radikalisering och våldsbejakande extremism 

Problemområde Behov Behovet riktar sig mot 
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Radikalisering och 
våldsbejakande extremism, Brott 
och brottsliga företeelser 
(Hedersrelaterat våld och 
förtryck) 

Det behövs ett metodstöd som är 
baserat på hur verksamheterna kan 
skaffa sig egenkontroll. 
 
 

Samtliga 
 
 
 
 

Radikalisering och 
våldsbejakande extremism, Brott 
och brottsliga företeelser 
(Hedersrelaterat våld och 
förtryck) 

Det behövs gemensamma 
handlingsplaner som verksamheterna 
följer. 
 
 

Samtliga 
 
 
 
 

Se även Borås stads Plan mot 
våldsbejakande extremism 

- -  
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 Bilaga 5: Exempel på samverkan kring specifika problem 

Nedan lämnas exempel på vilka aktörer som kan behöva samverka kring ett urval av de 

förekommande problemen på Norrby. 

 

6.5.1 Socioekonomiska utmaningar 

Ansvarig 

förvaltning/Bolag/Myndighet  

Problem/Utmaning I samverkan med Platser 

Arbetslivsförvaltningen Låg utbildning Arbetsförmedlingen - 

Arbetslivsförvaltningen Arbetslösheten Arbetsförmedlingen - 

Arbetslivsförvaltningen 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Förskoleförvaltningen 

Utbildningsförvaltningarna 

Brister i svenska språket   

Bostadsbolagen Trångboddheten - Övre och Nedre 

Norrby 

Bostadsbolagen Urineringen i källargångarna Arbetslivsförvaltningen Källargångarna 

Bostadsbolagen Det höga slitaget i 

lägenheterna 

Leverantörer - 

Bostadsbolagen Olovliga uthyrningen av 

bostäder 

Polismyndigheten - 

Bostadsbolagen Trötta barn (trångboddhet) Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Förskoleförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen 

Förskolan 

Skolan 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Förskoleförvaltningen 

Utbildningsförvaltningarna 

Ökat antal 

socialtjänstanmälningar 

Individ och familjeomsorgen - 

Bostadsbolagen Omotiverade barn 

(trångboddhet) 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Utbildningsförvaltningarna 

Skolan 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Utbildningsförvaltningarna 

Elever har ingen möjlighet till 

läxläsning hemma (plats) 

Bostadsbolagen - 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Utbildningsförvaltningarna 

Föräldrar har ingen eller liten 

kunskap om svenska 

skolsystemet 

  

Individ och 

familjeomsorgsförvaltningen 

Stadsledningskansliet 

Barn går hungriga i skolan och 

förskolan 

Utbildningsförvaltningarna Förskolan 

Skolan 

 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Förskoleförvaltningen 

Ideella föreningar 

Individ och 

familjeomsorgsförvaltningen 

Polismyndigheten 

Öka kunskapen om mänskliga 

rättigheter riktat mot 

befolkningen kring 

hedersrelaterat våld och 

förtryck 

Se berörd förvaltning/Bolag - 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Förskoleförvaltningen 

Ideella föreningar 

Individ och 

familjeomsorgsförvaltningen 

Öka kunskapen om mänskliga 

rättigheter riktat mot personal 

som kommer i kontakt med 

hedersrelaterat våld och 

förtryck 

Se berörd förvaltning/Bolag - 
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6.5.2 Brott och brottsliga företeelser 

 

6.5.3 Radikalisering och våldsbejakande extremism 

 

  

Polismyndigheten 

Ansvarig aktör  Problem/Utmaning I samverkan med Platser 

Arbetslivsförvaltningen 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Utbildningsförvaltningarna 

Polismyndigheten 

Drogliberal inställning Individ och familjeomsorgen 

Bostadsbolagen 

 

Skolan 

Mötesplatsen  

Fotbollsplanen 

Polismyndigheten Kriminella nätverk – bryta 

strukturerna 

Bostadsbolagen 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Stadsledningskansliet 

Invånare på Norrby 

- 

Polismyndigheten Rekrytering av unga till 

kriminella nätverk 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Invånare på Norrby 

Stadsledningskansliet 

Utbildningsförvaltningarna 

- 

Polismyndigheten Narkotikaförsäljning Invånare på Norrby 

Utbildningsförvaltningarna 

Fotbollsplanen 

Källargångar 

Mötesplatsen 

Området kring  

Utanför 

bostadshusen 

Polismyndigheten Låg anmälningsbenägenhet Invånare på Norrby - 

Polismyndigheten Egen rättsskipning (somalisk) Invånare på Norrby 

Stadsledningskansliet 

Vissa somaliska 

föreningar 

Polismyndigheten Egen rättsskipning (kriminella) Invånare på Norrby 

Stadsledningskansliet 

- 

Ansvarig aktör  Problem/Utmaning I samverkan med Platser 

Stadsledningskansliet 

Polismyndigheten 

Radikalisering till 

våldsbejakande miljöer 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Utbildningsförvaltningarna 

 

Sociala 

sammanhang 

Stadsledningskansliet 

Polismyndigheten 

Radikala yttringar och 

handlingar 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Utbildningsförvaltningarna 

Förskola 

Mötesplats 

Skola  

Utemiljön  

Stadsledningskansliet 

Polismyndigheten 

Våldsbejakande extremism Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Utbildningsförvaltningarna 

- 

Stadsledningskansliet Ansatser för tillgången till unga Polismyndigheten Skolor 

Förskolor 

Hälso- och 

sjukvården 

Stadsledningskansliet Polarisering   
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6.5.4 Otrygghetsskapande faktorer och uttryck 

 

6.5.1 Konflikter och konfliktskapande processer 

 

  

Ansvarig aktör  Problem/Utmaning I samverkan med Platser 

Tekniska förvaltningen 

Polismyndigheten 

 

Trafikföreteelser Bostadsbolagen Hela området 

Tekniska förvaltningen Dålig eller ingen belysning Polismyndigheten 

Bostadsbolagen 

Invånarna på Norrby 

Tunneln vid Norrby 

Långgata ner mot 

Magasinsgatan mot 

Borås kulturskola 

Arbetslivsförvaltningen 

Bostadsbolagen 

Dumpning av brandfarligt 

material och nedskräpningen 

Invånarna på Norrby Källargångar 

Trapphus 

Miljöhuset 

Bostadsbolagen 

Tekniska förvaltningen 

Det höga slitaget (lägenheter, 

fastigheter, källargångar m.fl.) 

Polismyndigheten Se 

problem/utmaning 

Bostadsbolagen Spring mellan källargångarna Polisen Källargångar 

Polisen Inbrott Bostadsbolagen Förråd/ Källargångar/ 

Tvättstuga 

Arbetslivsförvaltningen 

Bostadsbolagen 

Utbildningsförvaltningarna 

Okunskap om källsortering (barn 

och vuxna) 

- - 

Ansvarig aktör  Problem/Utmaning I samverkan med Platser 

Stadsledningskansliet 

Polismyndigheten 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen 

Klankonflikter Arbetslivsförvaltningen Skola 

Skolbussen 

Se ovan Konflikter andra etniska grupper Se ovan - 

Utbildningsförvaltningarna 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Rasism Arbetslivsförvaltningen 

 

Mötesplats 

Fotbollsplan 

Skola 

Polismyndigheten Konflikter mellan kriminella 

nätverk 

Stadsledningskansliet 

Invånarna på Norrby 

- 

Polismyndigheten Familjebråk och släktfejder Invånarna på Norrby Lekplatsen 

Stadsledningskansliet 

Polismyndigheten 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen 

Religiösa konflikter Arbetslivsförvaltningen - 

Arbetslivsförvaltningen Sociala normer och värderingar Stadsledningskansliet 

Polismyndigheten 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Utbildningsförvaltningen 

- 
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6.5.2 Brist på tillit, tystnadskultur och otillbörlig påverkan  

 

 

 
  

Ansvarig aktör  Problem/Utmaning I samverkan med Platser 

Arbetslivsförvaltningen 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Förskoleförvaltningen  

Individ och familjeomsorgen 

Polismyndigheten 

Brist på tillit Se ansvarig aktör - 

Individ och familjeomsorgen Okunskap om socialtjänsten 

arbete med LVU och bistånd 

Ideella föreningar 

 

- 

Stadsledningskansliet Brist på tillit till tolkar Utbildningsförvaltningarna Skolan 

Polismyndigheten Okunskap om rättsprocessen Arbetslivsförvaltningen - 

Polismyndigheten Barn ser endast polisen i 

ingripandeverksamhet 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Förskoleförvaltningen 

Stadsledningskansliet  

Utbildningsförvaltningarna 

- 

Polismyndigheten Okunskap om rättsprocessen Stadsledningskansliet 

Utbildningsförvaltningarna 

- 

Samtliga aktörer vilka 

kommer i kontakt med 

invånarna 

Operativ påverkan (samtliga 

problemområden) 

-  

Polismyndigheten 

Stadsledningskansliet 

Strategisk påverkan - ursprung Ideella föreningar 

Invånarna på Norrby 
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 Intervjuer och platsbesök 

7.3.1 Intervjuer  

Arbetslivsförvaltningen, Intervju 1 

Arbetslivsförvaltningen, Intervju 2 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 1 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 2 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Intervju 3 

Förskoleförvaltningen, Intervju 1 

Ideell förening, Intervju 1 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Intervju 1 

Kommunalt bolag, Intervju 1 

Polismyndigheten, Intervju 1 

Privatperson, Intervju 1 

Privatperson, Intervju 2 

Privatperson, Intervju 3 

Privatperson, Intervju 4 

Stadsledningskansliet, Intervju 1 

Utbildningsförvaltningen, Intervju 1 

Utbildningsförvaltningen, Intervju 2 

Utbildningsförvaltningen, Intervju 3 

 

7.3.2 Platsbesök 

Platsbesök 1 

Platsbesök 2 

Platsbesök 3 

Platsbesök 4 

Platsbesök 5 

 

 Övriga källor 
Andershed, H. (2018) föreläsning för polismyndigheten (oktober 2018) 

Arbetslivsförvaltningen (2019) 2019-09-02, samtal,  

Arbetslivsförvaltningen (2019) 2019-09-18, CKS och enhetschef, möte 

Arbetslivsförvaltningen (2019) 2019-09-18 möte 

CKS (2019) PM, 2019-08-22 

Demografen jmf 2014 och 2018 (Norrby) fördelning över ålder 

Polismyndigheten (2019) Dörrknackning 190411 samt 190412   

EST rapportering Norrby (2019) 2019-04-09 

EST rapportering Norrby (2019) 2019-05-21  

FOLK05KD: Befpak-Folkmängd 2014-12-31 Befolkningen 16-74 år efter delområde, ålder, utbildningsnivå, 

svenskt eller utländskt födelseland, kön och kommun 

Kommunalt bolag 2019-09-23, möte 

Migrationsverket, sammanställning utifrån e-postmeddelande daterad 2019-09-02 

LghTab2KD: Bostadspak jmf 2015 och 2018 Antal lägenheter (inklusive specialbostäder) efter delområde, 

hustyp, kommun och ägarkategori (Norrby respektive Borås) 
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FINANSRAPPORT 2019-11-30

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2018-12-31 2019-10-31 2019-11-30
Räntebärande likviditet*) 904,3 575,0 603,3
varav:  -utlåning till internbanken 26,0 10,4 -390,1

-externa räntebärande placeringar 552,4 313,5 313,5

-direktutlånat till bolagen 10,2 9,4 9,4

Kassalikviditet efter utlåning till internbanken och bolagen samt placerade medel 315,7 241,6 670,4

*)BS samlade likvida medel, bank, plusgiro skatte konto mm

Intecknad likviditet 769,6 510,0 510,0
Avsättningar såsom framtida pensioner mm. 

Förändringar i likviditeten mot f.g. månad -20 28
Kommentar: 

 

Externa räntebärande placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Orealiserat +/-
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond 4,6 5,0 0,3

Nordea Instutionell Korträntefond 60,0 59,9 -0,1

Simplicity Likviditetsfond 60,0 60,5 0,5

SPP Företagsobligationsfond 76,4 79,5 3,2

SPP Grön Obligationsfond 45,0 46,0 1,0

SPP Obligationsfond 20,1 20,8 0,7

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 25,7 26,5 0,7

Öhman Grön obligationsfond AB 21,7 22,2 0,5

313,5 320,3 6,8
Realiserade vinster/förluster under året 10,7
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2018-12-31 2019-10-31 2019-11-30
Internbankens upplåning - Intern och Extern 8 258,5 9 194,1 9 291,2
Upplåning - Borås Stad 26,0 10,4 -390,1

Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 187,7 188,6 186,3

Upplåning - Certifikat 1 700,0 1 300,0 1 500,0

Upplåning - Kommuninvest 2 444,8 3 995,1 3 995,1

Upplåning - Banker, övrigt 0,0 0,0 0,0

Upplåning- Obligation 3 900,0 3 700,0 4 000,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 8 258,5 9 194,1 9 291,2

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC

Lånevolym:

Räntekostnad (momentan): inkl kreditlöften

Snittränta (momentan): upplåning inkl kreditlöften

Räntekostnad (momentan): inkl ränteswappar

Snittränta (momentan inkl ränteswappar):

Genomsnittlig lånemarginal (momentan) jmf med 3 mån stibor:

Återstående kapitalbindningstid (år):

Andel lån med förfall inom 12 mån.:

Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym)

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC

Lånevolym:

Snittränta 

Internbankens kreditlöften
Långivare Typ Kredit, mkr Utnyttjad Löptid

Nordea Kontokredit 400 0 2020-08-31

Nordea Kreditlöfte 500 0 2023-01-10

SHB Kreditlöfte 750 0 2020-11-30

SEB Kreditlöfte 750 0 2020-11-30

Swedbank Kreditlöfte 500 0 2020-11-30

Summa 2 900 0,0

2019-10-31 2019-11-30

6 694,1 6 791,2

17,7 23,3

0,26% 0,34%

49,3 55,1

0,74% 0,81%

0,05% 0,05%

0,26% 0,28%

2,34 2,48

40% 37%

2019-10-31 2019-11-30

2 500,0 2 500,0

2,22% 2,22%



Basfakta  och nyckeltal internbankens utlåning belopp i mkr

Låntagare Akt. skuld Limit Snittränta (momentan) *)
Riskanalys mkr, om 

räntan stiger med 1%
Riskanalysen i % av 

budgeterad vinst

BOSTÄDER 2 786,7 2 800,0 1,12% 0,31% 25,9 126%

BEMAB 3 846,8 4 747,0 2,11% 0,51% 12,0 999%

varav EMC 2 500,0 3 167,0 0,0 0%

ELNÄT 860,8 1 000,0 0,94% 0,61% 6,6 16%

VISKAFORSH 357,3 396,0 0,86% 0,41% 3,6 102%

STADSHUSAB 196,6 204,8 0,44% 0,00% 1,0 999%

IBAB konc 269,8 360,0 1,06% 0,31% 2,5 28%

FRIBO 191,9 216,0 1,64% 0,41% 1,3 44%

SANDHULTSB 259,4 305,0 0,89% 0,41% 2,3 328%

TOARPSHUS 214,8 245,0 0,95% 0,41% 1,9 237%

DJURPARK 128,6 180,0 0,79% 0,00% 1,2 999%

PARKERING 111,0 129,0 1,03% 0,61% 1,1 15%

BORÅSBORÅS 16,1 22,0 0,42% 0,00% 0,2 999%

INKUBATORN 0,0 2,4 0,00% 0,00% 0,0 999%

AKADEMIPLATSEN 51,6 54,0 0,42% 0,00% 0,5 999%

Summa 9 291,2 10 661,2 1,57% 0,42% 59,9

*) Marknadsmässig avgift ovanpå internbankens upplåningskostnad i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet för den del av bolagens verksamhet som 
verkar i konkurrens.
Utöver den marknadsmässiga avgiften tillkommer kostnader för administration och i förekommande fall kostnad för ej uttagna pantbrev.

Avstämning mot riktlinjer och regler för finansverksamheten, exkl EMC

Derivatinstrumentens belopp ovan avser endast största motpart per ratingkategori

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2019-09-30 på nominellt 3 130,5 mkr har ett marknadsvärde på -71,6 mkr
jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:
Borås Stads likviditet har minskat hittills i år till följd av försäkringsinlösen av pensioner, löneskatt på tidigare pensionsinlösen men
också ökade leverantörsbetalningar mot bakgrund av högre investeringsnivåer.

 

Ränte och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall

Kapita lbindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,5 år Ja l
Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,6 år Ja l

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall

Ränteförfa l l < 1 år 0% - 50% 31% Ja l

Mål Kapitalförfall Likviditet Utfall

Likvidi tets täckning 12M >100% 2 491 Mkr 3 611 Mkr* Ja l
*Inkluderar checkkredit uppgående till 400 Mkr

Derivatinstrument

Rating Tillåtet marknadsvärde Utfall

AAA < 250 Mkr - Ja l
AA- < 150 Mkr -12,2 Mkr Ja l
A- < 100 Mkr -15,1 Mkr Ja l
BBB- < 50 Mkr -,8 Mkr Ja l *

*Affären gjordes för ca 10 år sedan, då RBS hade godkänd rating. Inga nya affärer får ingås med motparter med lägre rating än A-.

145%

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt
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Fastställd av: Kommunchef  
Datum: 16 december 2019 
Gäller för: Förvaltningar och bolag 
Gäller till och med: 2022

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås

program – verksamheter och metoder i riktning mot målen

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera

regler – absoluta gränser och ska-krav
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Utbildnings- och övnings plan 
i Borås Stad

Om denna plan
Detta är Borås Stads utbildnings- och övningsplan för mandatperioden 2019 – 2022. Planen baseras 
på Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, som upprättats mellan Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Syftet med planen är att beskriva de aktiviteter inom ramen för utbildning och övning som Borås Stad 
avser bedriva under mandatperioden för att upprätthålla eller höja krisberedskapsförmågan i kommunen. 

Dokumentet är en bilaga till ”Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser – 
Ledning och information” (Dnr KS 2018-00909 3.2.2.0). 

Krav på utbildning och övning
I den dagliga verksamheten finns en nära relation mellan medborgarna och kommunen. Vid extraordinära 
händelser har kommuner ett geografiskt områdesansvar. Borås Stad bedriver samhällsviktig verksamhet, 
och en kris eller allvarlig samhällsstörning får konsekvenser på lokal nivå. Kommunen behöver ha 
förmåga att motstå allvarliga störningar samt att kunna agera vid kriser eller störningar.

Kommunen har ansvar att ge förtroendevalda och personal den utbildning och övning de behöver för 
att kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. 

Regelbunden utbildning och övning av krisledningsorganisationen är nödvändig för att vidmakthålla 
och utveckla förmågan; både för organisationen som helhet och de enskilda befattningshavarna. Syftet 
är också att utveckla samverkan med andra berörda.

Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) stöttar ansvariga i planering, genomförande och utvärdering 
av utbildningar och övningar vid behov.  

Under perioden 2020–2022 ska Borås Stad;

• Utbilda den centrala krisledningsstaben minst en gång per kalenderår

• Öva den centrala krisledningsstaben minst en gång per kalenderår

• Utbilda krisledningsnämnden minst en gång per kalenderår

• Öva krisledningsnämnden minst en gång per kalenderår

• Varje år delta i en övning eller utbildning i samverkan med andra aktörer i Borås,
eller mellan kommuner

• Ha minst en övning eller utbildning per kalenderår för områdena Krisinformation,
Lägesuppföljning, Kommunalteknisk försörjning, Krisstöd, samt Frivilliga
Resursgruppen (FRG)

• Delta i samverkansövningar, med Länsstyrelsen och andra viktiga aktörer
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Exempel på utbildnings- och övningsformer

Utbildningsformer

• Grundutbildning – kommunal krisberedskap

• Stabsmetodik 

• Funktionsutbildning – För särskilda uppgifter i en stab 

• Temautbildning – T.ex. erfarenheter från praktisk krishantering

• Upplysningscentralens uppgifter och arbetssätt – För personal i upplysningscentralen

• Webbaserat informationssystem (WIS) – Utbildning för lägesuppföljare 

• Kriskommunikation

• Rakel

Övningsformer

• Larmövning: En larmövning prövar organisationen genom att larma in dem som berörs och få 
dessa personer att infinna sig på angiven plats efter viss tid. Detta är en viktig förmåga för att 
tidigt kunna börja arbeta vid en händelse. Larmövning och uppstartövning kan kombineras.

• Uppstartsövning: En startövning övar förmågan att snabbt komma igång med arbetet vid 
en händelse. Exempel på moment är att ställa i ordning ledningsplatsen, koppla in datorer, 
telefoner och annan teknisk utrustning, kontrollera checklistor, instruktioner och hjälpmedel. 
Startövning och larmövning kan kombineras.

• Ledningsspel – Stabs-/beredningsövning: En sådan övning ökar förmågan att med 
berednings-, stabs- och informationsrutiner skapa en gemensam lägesuppfattning och föreslå 
beslut. Övningen genomförs utifrån ett scenario med inspel. Dialog med andra aktörer kan ske 
genom motspelsorganisation.

• Ledningsspel – Ledningsövning: Kombineras en stabs-/beredningsövning med larm- eller 
startövning blir det en ledningsövning. Tonvikten läggs på roller, organisation, arbetssätt och 
prioriteringar.

• Seminarieövning: Vid en seminarieövning leder en övningsledare diskussionen kring en viss 
frågeställning eller ett scenario. Åtgärder och agerande diskuteras utifrån inspel.  

• Samverkansövning: Övar främst samordning genom samverkan. Den kan genomföras som 
seminarieövning eller mer praktiskt; mellan ett flertal aktörer eller i mindre format. I denna 
form övar myndigheter och andra aktörer tillsammans, som på olika nivåer berörs av en kris.

• Funktionsvis övning: Kan genomföras av enskilda funktioner; upplysningscentral, 
informationsorganisation, WIS, tekniska system etc. Nämnden kan även genomföra 
beslutsövning med de överväganden och beslutssituationer de kan ställas inför.

Krisberedskaps- och krishanteringsförmåga

Krisberedskapsförmåga

En kommuns krisberedskapsförmåga består av krishanteringsförmåga respektive förmåga i samhällsviktig 
verksamhet att motstå allvarliga störningar.

Med förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar avses att motstå allvarlig 
störning så att samhället fortfarande kan fungera och säkerställa en grundläggande service, trygghet 
och omvårdnad.
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Kontinuitet och regelbundenhet är vitala faktorer. Borås Stads utbildnings- och övningsprocess, och 
därmed krisberedskapsförmågan, kan illustreras på följande sätt:

Krishanteringsförmåga

Med krishanteringsförmåga avses att vid allvarliga störningar leda den egna verksamheten, fatta beslut, 
sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information och kunna samverka med andra aktörer. Vidare 
att snarast hantera eller medverka i hanteringen av konsekvenserna och söka avhjälpa, skydda och 
lindra effekterna.

Kravet på krishanteringsförmåga varierar från aktör till aktör. De högsta kraven ställs på geografiskt 
områdesansvariga organ samt på myndigheter och andra som bedriver samhällsviktig verksamhet. 
Borås Stad har ett lokalt geografiskt områdesansvar och bedriver samhällsviktig verksamhet i enlighet 
med grundprinciperna för svensk krishantering, som är ansvars-, likhets-, och närhetsprincipen.

Företag och andra organ som ansvarar för och bedriver samhällsviktig verksamhet måste också kunna 
hantera kriser. Rimliga krav är att snabbt kunna reagera, värdera läget och påkalla eller vidta lämpliga 
åtgärder.

Uppföljning av utbildning och övning
Utbildningar och övningar ska följas upp för att se om de sker och utvecklas på önskvärt sätt. Övningarna 
ska utvärderas avseende styrkor och svagheter i kommunens krisberedskap och förmåga att samverka. 
Även utbildningar bör utvärderas. På intranätet finns stöd för planering, utvärdering och åtgärdsplan. 
Varje förvaltning och bolag ska ha en kontaktperson för utbildning och övning.

Samtliga planerade och genomförda utbildningar och övningar kopplat till områdes krisberedskap 
eller krishantering ska meddelas någon av krisberedskapssamordnarna på Stadsledningskansliets 
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).
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Utbildnings- och övningsplan 2020 – 2022
Under perioden 2020 – 2022 planeras följande utbildningar och övningar att genomföras i Borås Stad. 

Målgrupp Form Aktivitet Effekt

År

Ansvarig
2020 2021 2022

Krislednings-
nämnd

Utbildning Funktion och 
mandat

Grundläggande förståelse för 
riskbild samt kommunens och 

nämndens uppgifter
Q1

Prospero

CKS

Övning Funktionsövning
Ökad förståelse för krislednings-
nämndens arbetssätt vid en kris Q1

Prospero

CKS

Utbildning
Kommunal krisbe-

redskap
Grundläggande förståelse för 
riskbild samt kommunens och 

nämndens uppgifter
X X X CKS

Övning
Ledningsspel – 
Ledningsövning

Ökad förståelse för krislednings-
nämndens arbetssätt vid en kris

X X
CKS

Central krisled-
ningsstab

Utbildning Stabsmetodik
Ökad förståelse för funktionerna 
i centrala krisledningsstabens 

arbetssätt vid krisledning
Q1

Prospero

CKS

Övning Funktionsövning
Ökad förståelse för funktionerna 
i centrala krisledningsstabens 

arbetssätt vid krisledning
Q1 X X

Prospero

CKS

Stabschef

Utbildning Stabsmetodik
Leda en krisledningsstabs arbete 
utifrån beslutsfattarens inriktnings-

beslut
Q1

Prospero
CKS

Övning Funktionsövning
Leda en krisledningsstabs arbete 
utifrån beslutsfattarens inriktnings-

beslut
Q1

Prospero
CKS

Tjänsteman i 
beredskap

Utbildning Funktionsutbildning Funktion, arbetssätt och rutin Q1 Prospero

Förvaltnings-
visa krisled-

ningsgrupper

Utbildning Stabsmetodik, funk-
tioner och roller

Ökad förståelse för funktionerna 
i centrala krisledningsstabens 

arbetssätt vid krisledning
x Prospero

CKS

Övning
Seminarieövning

Larmövning
Pröva plan för extraordinära hän-

delser och roller.
x x Prospero

Förvalt-
ningschef

Övning Scenarioövning
Larmövning

Pröva plan för extraordinära  
händelser och roller. Övningen 

inleds med att aktiveringsrutinen 
övas/prövas. Ökad förståelse för 
samverkan och samordning med 

central krisledningsstabs arbetssätt 
vid en kris.

x x

Förvalt-
ningschef

Civilförsvars-
förbundet

Övning Samverkansövning
Utveckla samverkan mellan Borås 

Stad och Civilförsvarsförbundet x CKS

Övning
Samverkan- och 
samordningssöv-

ning

Utveckla samverkan och sam-
ordning mellan Borås Stad och 

Civilförsvarsförbundet
x x CKS

FRG

Övning Seminarieövning Ökad förståelse för olika organisa-
tioners arbetssätt

X CKS

Övning Samverkansövning Resursfördelning mellan organisa-
tionerna vid en kris

X CKS

Övning Samverkan- och 
samordningsövning

Resursfördelning mellan organisa-
tionerna vid en kris

X CKS

Kommunala 
bolag (utöver 
BEM och Bor-

ås Elnät)

Utbildning
Kommunal krisbe-

redskap
Grundläggande förståelse för kom-

munens uppgifter och riskbild x
CKS

Övning Seminarieövning
Larmövning

Pröva plan för extraordinära  
händelser och roller. Övningen 

inleds med att aktiveringsrutinen 
övas/prövas

x x x VD
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CKS och 
berörda verk-

samheter

Övning
Regionala  

samverkans-
övningar kvartalsvis

Öva samverkan och att lämna 
lägesbild via Rakel och WIS

X X X Läns-
styrelsen

CKS 
(lokalt)

Utbildning Seminarieövningar 
(Totalförsvars- 
övning 2020)

Ökad ledningsförmåga samt  
ökad förmåga till samverkan och 

samordning.

Q1 CKS

Utbildning Kriskommunikation, 
funktionsutbildning 

(Totalförsvars- 
övning 2020)

Hur att kommunicera krisbered-
skapsbudskap till allmänheten.

X Kommuni-
kation
CKS

Utbildning Funktionsutbildning Kunskapshöjande insatser om 
Säkerhetsskydd: 

Informationssäkerhet
Fysisk säkerhet

Personalsäkerhet
samt färdighet att hantera  

sekretesskyddad information.

X X X CKS

Utbildning Funktionsutbildning 
Funktionsövning 

Kunskap och färdighet i Signal-
skydd samt hur att hantera kom-
munens signalskyddsutrustning.

X X X Läns- 
styrelsen

CKS

Utbildnings- och övningsplan 2020 – 2022
Under perioden 2020 – 2022 planeras följande utbildningar och övningar att genomföras i Borås Stad. 

Målgrupp Form Aktivitet Effekt

År

Ansvarig
2020 2021 2022

Krislednings-
nämnd

Utbildning Funktion och 
mandat

Grundläggande förståelse för 
riskbild samt kommunens och 

nämndens uppgifter
Q1

Prospero

CKS

Övning Funktionsövning
Ökad förståelse för krislednings-
nämndens arbetssätt vid en kris Q1

Prospero

CKS

Utbildning
Kommunal krisbe-

redskap
Grundläggande förståelse för 
riskbild samt kommunens och 

nämndens uppgifter
X X X CKS

Övning
Ledningsspel – 
Ledningsövning

Ökad förståelse för krislednings-
nämndens arbetssätt vid en kris

X X
CKS

Central krisled-
ningsstab

Utbildning Stabsmetodik
Ökad förståelse för funktionerna 
i centrala krisledningsstabens 

arbetssätt vid krisledning
Q1

Prospero

CKS

Övning Funktionsövning
Ökad förståelse för funktionerna 
i centrala krisledningsstabens 

arbetssätt vid krisledning
Q1 X X

Prospero

CKS

Kommunikatö-
rer i bolag och 
förvaltningar

Utbildning Kriskommunikation, 
funktionsutbildning

Grundläggande förståelse för kris-
kommunikation med utgångspunkt 
i kriskommunikationshandboken

x Kommu-
nikations-

chef

Övning Kriskommunikation Öva kriskommunikation X X X Kommu-
nikations-

chef

Borås Energi 
och miljö AB

Utbildning Kommunal krisbe-
redskap

Grundläggande förståelse för kom-
munens uppgifter och riskbild

X CKS

Övning Seminarieövning
Larmövning

Pröva plan för extraordinära  
händelser och roller.

X X X VD

Borås Elnät AB

Utbildning Kommunal krisbe-
redskap

Grundläggande förståelse för kom-
munens uppgifter och riskbild

x CKS

Övning Seminarieövning
Larmövning

Pröva plan för extraordinära  
händelser och roller.

x x x VD

Beredskaps-
funktioner inom 

kommunal-
teknisk försörj-
ning (Vatten, 

avlopp, 
fjärr värme, 
hushållsav-

fallshantering, 
kommunal 

väg- och gatu-
hållning, el)

Utbildning
Övning

Funktionsutbildning 
eller övning

Behovsstyrd praktisk/teoretisk 
utbildning/övning utifrån behov i 

syfte att vidmakthålla funktionernas 
förmåga

x x x

Borås 
Energi 

och Miljö 
AB, Borås 
Elnät AB, 
Tekniska 

förvaltning-
en, Servi-
cekontoret

Förvaltningar 
och kommuna-

la bolag
(Vid behov 

för nyanställd 
personal)

Utbildning
Grundutbildning 

kommunal krisbe-
redskap

Grundförståelse för kommunens 
uppgifter och riskbild X X X CKS

Berörda indi-
vider

Som ska an-
vända Rakel

Utbildning Funktionsutbildning Öka kunskapen att kommunicera 
via Rakel

X X X CKS

Övning Funktionsövning Öka kunskapen och tryggheten att 
använda Rakel

X 2 X 4 CKS

Krisstöd Övning Funktionsövning Öva arbetssätt och rutiner X X X
Krisstöd- 

sam- 
ordnaren



Kostnader och avvikelser från planen 
Kostnader för aktiviteterna behandlas i årlig verksamhetsplan för kommunens samlade krisberedskapsarbeten 
och tas fram utifrån gällande ramar. Förvaltningschef och respektive VD svarar för att genomföra 
aktiviteterna i denna plan.

Utbildning och övning som sker genom samverkan i Sjuhärad inkluderas inte i denna plan. T.ex. 
gemensam UC-övning. 

Större personalomsättning och andra ändrade förutsättningar kan påkalla förändringar i utbildnings- 
och övningsplanen. 
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Datum: 21 november 2019 09:01:05 CET 
Till: Ulf Olsson <Ulf.Olsson@boras.se>, Annette Persson Carlson 
<annette.carlson@boras.se>, Kerstin Hermansson 
<kerstin.hermansson@boras.se>, Andreas Exner <Andreas.Exner@boras.se>, 
Anna Svalander <anna.svalander@boras.se>, Niklas Arvidsson 
<niklas.arvidsson@boras.se>, Tom Andersson <tom.andersson@boras.se> 
Kopia: Gunnar Brinck <gunnar.brinck@gmail.com>, Caroline Wallin 
<caroline.wallin@borascity.se> 
Ämne: Tillsynsavgifter serveringstillstånd/ budget 2020 

 
Hej, 
 
Kontaktar er som representant för stadens restauranger som är medlemmar i Borås 
City.  
 
Under onsdagskvällen blev jag kontaktad av flera restaurangägare som uttryckte 
sin oro inför budgetdebatten och det förslag som ligger på bordet angående 
taxorna för tillsynsavgifter enligt alkohollagen (se bifogad fil).  
 
Taxorna är mycket högre än de nivåer vi pratade om på dialogmötet för ett år 
sedan och trappstegen slår otroligt hårt mot stadens mindre aktörer. Vi ser att 
avgifterna även detta år baseras på restaurangernas försäljning inklusive moms 
och inte exklusive moms som borde vara det mer naturliga.  
 
Under ett krögarmöte som hölls 13 november så är den samlade bilden att 
restaurangerna i Borås stadskärna har det mycket tufft på marknaden. En linje där 
stadens krogar skall belastas med så höga avgifter rimmar dessvärre inte med 
visionen om ett levande centrum.  
 
Trots brinnande budgetdebatt hoppas jag att ni som politiker hinner läsa detta mail 
och  förstå den oro som finns hos stadens krögare.  
 



Med vänlig hälsning, 
 
Mattias Åhman 
Driftchef / Partner 
Pitcher’s Borås 

Österlånggatan 33 

503 31 Borås 

0762- 22 67 30 

 

www.pitchers.se 

http://www.pitchers.se/
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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 
Tid Fredag den 6/12, kl 08.00-10.00   
Plats Förbundets kanslilokaler, Bryggaregatan 8, Borås  
 
 
Beslutande 
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen  
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  
Sofia Sandänger, Försäkringskassan  
 
Ersättare 
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun  
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun  
Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  
Leif Sternfeld (C), Marks kommun     
Patrik Karlsson (KD), Bollebygds kommun  
 
 
Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 
Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef 
 
 
Omfattning 
§§ 58-64 

  
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Sekreterare Anna Fagefors 
 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Ordförande Cecilia Andersson    
 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
Justerare Sofia Sandänger 
 
 



Sjuhärads Samordningsförbund   Protokoll styrelsemöte 2019-12-06 
Org.nr 222000-2105  Sidan 2 av 2 

  

§§ Ärenden             Beslut 
 

58 Mötet öppnas, godkännande av dagordning 
Frukost serveras inför och i samband med mötet. 
  

 
Dagordningen godkänns. 

59 Val av justerare 
 

Sofia Sandänger justerar 

60 Föregående protokoll, den 13/11 2019 
Föregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se  
Föregående mötesprotokoll gås kortfattat igenom. 
 

Protokollet godkänns och 
läggs till handlingarna. 
 

61 Ekonomi och Verksamhetsplan  
Genomgång av ekonomisk sammanställning och 
prognos. Många kostnader (även avtalade) återstår 
innan årsslut så resultatrapportens överskott kommer 
att balanseras till ett nollresultat vid årsskiftet. 
Genomgång av medfinansieringsformer och resultat 
för projekt där ESF bidrar i finansiering.     
Budgetrevideringar i verksamhetsplan föreligger då 
det nationella SKL-ägda projektet Moves är beviljat 
och förutsättningar för Gröna Vägen Framåt ändras.  
Formellt besked inväntas om att 9 032 000 anslås 
som statens anslag för Sjuhärad 2020.  
  

 
Verksamhetsplan inklusive 
budget fastställs,  
med reservation för att 
formellt beslut om statens 
anslag ännu inte inkommit. 

62 Fråga om Plusjobb 
 
Vid föregående möte efterfrågades fortsatt dialog om 
Danmarks modell för ”Plusjobb” (Att i en 
övergångsperiod få både lön och bidrag) som 
presenterades vid projekt Puls studieresa till 
Köpenhamn.  
Sverige har en liknande, men kanske mindre 
omfattande variant kallad  ”jobbstimulans inom det 
ekonomiska biståndet” 

 
Kommunernas styrelse-
ledamöter uppmanas att till 
nästkommande möte 
återkomma med information 
om och hur jobbstimulans 
inom ekonomiskt bistånd 
nyttjas i respektive kommun. 
Samtliga ledamöter uppmanas 
att delta i Pulsprojektets 
workshop 6/3 2020 

63 Styrelsens årsmötesplan 2020 
 
Styrelsemöte 5 februari kl 13-16,  
Nationell konferens den 24-25 mars, i Halmstad  
Ägarsamråd 27 mars förmiddag, (lunch inkluderas) 
Styrelsemöte 27 mars eftermiddag 
Styrelsemöte 2 juni kl 9-12 
Styrelsemöte 17 september 13-16 
Samordningsförbundets dag 24 november på fm,  
Styrelsemöte 24 november em, (lunch inkluderas) 
Styrelsemöte med frukost 11 december kl 8-10 
 

     
Styrelsen beslutar om 
mötesdagar enligt förslag: 
 
5/2 em 
27/3 heldag 
2/6 fm 
17/9 em 
24/11 heldag 
11/12 morgon 
(tillkommer ev. konferenser) 

64 Övriga frågor, mötet avslutas Mötet avslutas. 
 

 



 

Adress 
Skaraborgsvägen 1 A 

Postadress 
506 30 Borås 

Webbplats 
Borasregionen.se 

E-post 
info@borasregionen.se 

 

 

 

 
ANSLAG 
 
Protokollet från Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag på 
kommunalförbundets digitala anslagstavla på www.borasregionen.se  
 
 
Sammanträdesdatum: 2019-12-06 
 
Justeringsdatum:  2019-12-16 
 
Anslaget sätts upp:  2019-12-16 
 
Anslaget avpubliceras: 2020-01-07 
 
Protokollet finns tillgängligt på www.borasregionen.se 
  
Originalprotokollet förvaras på Boråsregionen  
Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgsvägen 1 A, Borås. 
 
 
 
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 
 
 
Linda Bergholtz  
Administrativ chef  
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Direktionsprotokoll 2019-12-06 
 

Plats och tid Borås kl 9.00 – 11.30 
  
Omfattning §§ 104-121 
  
Beslutande  Malin Carlsson (S) Ordförande 
 Bengt Hilmersson (C) 
 Lisa Dahlberg (S) 
 Michael Plogell (FR) 
 Annette Carlson (M) §§ 104-116 
 Stefan Carlsson (S)  
 Tony Hansen (S) 
 Roland Karlsson (C) 
  
Ersättare Lars-Erik Olsson (S) 
 Niklas Arvidsson (KD) 
 Mats Palm (S) 
 Tomas Johansson (M) 
 Johan Björkman (M) 
 Lennart Haglund (C) 
 Wiktor Öberg (M) 
  
Adjungerade Christofer Bergenblock (C) 
 Jana Nilsson (S) 
 Anna Svalander (L) 
 Jan-Olof Sundh (V) 
 Mikael Levander (NU) 
 Crister Spets (SD) 
  
Övriga  Magnus Haggren, Förbundsdirektör  
 Linda Bergholtz, Administrativ chef 
 Karin Björklind, Regionutvecklare §§ 104-111 
 Pontus Gunnäs, Västra Götalandsregionen § 107 
 Jan Petersson, Borås Stad § 107 
 Elin Berg, Marks kommun § 107 
 Lars Carlsson, Bollebygds kommun § 107 
 Magnus Nilsson, kommundirektör Svenljunga 

  



 
Direktionsprotokoll 2019-12-06 

2 
 

 

 

 

 

Sekreterare ………………………………………………………………………………………
 Linda Bergholtz 

 

 

Ordförande…………………………………………………………………………………………
  Malin Carlsson 

 

 

Justerare…………………………………………………………………………………………….
 Bengt Hilmersson 
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§ 104 Fastställande av dagordning 
  
Direktionen beslutar 
 att fastställa dagordningen 
  
§ 105 Val av justerare 

Bengt Hilmersson (C) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll 
  
§ 106 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 2019-11-08 läggs till handlingarna 
  
§ 107 Projekt järnväg Göteborg-Borås 

Pontus Gunnäs, Västra Götalandsregionen, ger en nulägesbild av projektet järnväg 
Göteborg-Borås samt tidsplanen för det fortsatta arbetet. 

  
Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll 
  
§ 108 Internkontrollplan 2020 

Enligt kommunallagen 6 kap § 6 ska den interna kontrollen vara tillräcklig och 
verksamheten ska bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Förbundet har utifrån beslutad 
modell genomfört risk- och väsentlighetsanalys för att identifiera riskerna som kan leda till 
att förbundet inte lyckas uppfylla Direktionens mål, lagar och regler, beslut av styrgrupp 
och politiskt samråd samt finansiell rapportering. 
 
Utifrån analysen har förslag till Internkontrollplan tagits fram. Internkontrollplanen 
innehåller även ett antal övriga kontrollpunkter för att säkerställa att verksamheten bedrivs 
på ett tillfredsställande sätt.  

  
Direktionen beslutar 
 att fastställa Internkontrollplan 2020 
  
§ 109 Budget och verksamhetsplan 2020 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt 
samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 
särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av 
medlemskommunerna. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, 
Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan 
översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande. 

  
Direktionen beslutar 
 att för egen del anta budget och verksamhetsplan för 2020 samt översända densamma till 

medlemskommunerna för godkännande  
 
att Plan och budget för Närvårdssamverkan 2020 antas under förutsättning att den 
beslutats av Delregionalt politiskt samråd 
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§ 110 eHandlingsplan 2020-2022 

eKontoret på Boråsregionen har sedan 2015 bedrivit sitt arbete utifrån en eHandlingsplan 
som beslutats av Direktionen. Nuvarande eHandlingsplan gäller under perioden 2017-2019.  
 
Boråsregionens eKontor har tagit fram förslag till ny eHandlingsplan för perioden 2020-
2022. Den nya planen har föregåtts av ett omfattande förankringsarbete där eKontoret har 
besökt samtliga kommunledningar för att inhämta synpunkter och önskemål. eKontoret 
har även inhämtat synpunkter och önskemål från de tjänstemän som deltar i de nätverk 
som ingår eKontoret. De inkomna förslagen har bearbetats tillsammans med 
nätverksrepresentanter och sedan presenterats för eLedningsrådet som företräder samtliga 
kommunchefer och agerar styrgrupp för eKontoret. 
 
Den nya eHandlingsplanen föreslås adressera de fem områdena eArkiv, 
Informationssäkerhet, Digital kompetens, Digitala verktyg samt eHälsa, vilket omfattar 
merparten av de önskemål som framkommit. Då flera punkter i planen är omfattande i sin 
utformning kommer eLedningsrådet att styra inriktningen per punkt och år, så att 
eKontoret fokuserar på de mest angelägna frågorna vid rätt tillfälle. 

  
Direktionen beslutar 
 att anta den föreslagna eHandlingsplanen 2020-2022  
  
§ 111 Yttrande ÅVS 156 

Trafikverket har skickat ut remiss om ÅVS 156 till berörda kommuner och 
kommunalförbund. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har i sin tur skickat ut 
remissen till samtliga medlemskommuner och har efter remisstiden sammanställt ett 
gemensamt svar.  
 
Kommunalförbundets synpunkter 
Väg 156 är viktig ur ett delregionalt perspektiv eftersom den knyter samman både 
kommuner, delregioner och kommunikationer över länsgränser. Den är också en viktig 
förutsättning för att arbetsmarknadsregionerna (LA) Göteborg och Borås på sikt ska utgöra 
en gemensam arbetsmarknadsregion.  
 
Prioriterade åtgärder: 
• Relationen mellan Göteborg och Kinna resecentrum är utpekad på alla nivåer; 

kommunalt, delregionalt, regionalt och nationellt som ett viktigt kollektivtrafikstråk 
och ska jämföras med en tågsträcka, sträckan genom tätorterna Skene och Kinna som 
ligger utanför utredningens område och behöver också utredas 

• Behovet av omkörningsfält och vänstersvängfält utmed sträckan mellan Väg 40 – 
Skene behöver utredas vidare och prioritas  

• Förbifarten utanför Skene tätort är viktig ur ett delregionalt perspektiv både genom 
förbättrad framkomlighet men också som en viktig trafiksäkerhetsåtgärd 

• Den föreslagna åtgärden med planskild korsning mellan väg 156 och Viskadalsbanan i 
Skene tätort ger oönskade effekter både under byggtiden och som färdigställd 

• Resecentrum i Kinna är i behov av åtgärder 
• Väg 156 mellan väg 41 och väg 27 går igenom flera mindre orter och här behövs 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
• Hela sträckan mellan Tranemo och Länsgränsen mot Jönköping län behöver utredas 

vidare 
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• Trots att åtgärden att se över skyltad hastighet inte bedöms som ”lönsam” är den viktig 

för hur väg 156 upplevs 
• En ny vägkoppling mellan Stora Övattnet och Landvetter flygplats inom Härryda 

kommun behöver utredas för framförallt kollektivtrafik. 
  
Direktionen beslutar 
 att presidiet får i uppdrag att godkänna ändrad formulering gällande förbifart utanför Skene 

och den planskilda järnvägskorsningen i Skene tätort 
 
att efter redaktionella ändringar översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 

  
§ 112 Omdisponering av medel från avslutade tillväxtprojekt 

Under perioden 2013–2016 har flera tillväxtprojekt genomförts som bidragit till att främja 
regional utveckling och tillväxt i Boråsregionen samt utvecklat gränsöverskridande 
samverkan mellan kommuner, region och en rad olika organisationer. Av dessa 
tillväxtprojekt har några inte utnyttjat sitt tilldelade bidrag fullt ut vilket genererat ett 
restbelopp. 
 
De överskjutande medlen föreslås användas till att delfinansiera en regional 
utvecklingskonferens för Boråsregionens medlemskommuner om ekonomiska 
utmaningar och regional samverkan som ligger i linje med Västra Götaland 2020 Strategi 
för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014 - 2020 samt Boråsregionens 
tillväxtstrategi för samma period. Den regionala konferensen är ett led i arbetet med att 
ta fram en framtids- och strukturbild för Boråsregionen som stödjer hållbar utveckling i 
Västra Götaland. 
 

Direktionen beslutar 
 att 200 000 kr från avslutade slutrapporterade delregionala tillväxtprojekt får användas för 

att delfinansiera en regional utvecklingskonferens för Boråsregionens kommuner om 
ekonomiska utmaningar och regional samverkan 

  
§ 113 Ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 

Pilotprojekt för införandet i Boråsregionens medlemskommuner 
Det gemensamma arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsstrategi (RUS) för 
Västra Götaland pågår. Den nya strategin avser perioden 2021 – 2030 och syftet med 
strategin är att peka ut i vilken riktning Västra Götaland ska utvecklas fram till 2030. Den 
regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det regionala tillväxt- och 
utvecklingsarbetet. 
 
Vid halvtidsutvärderingen av strategin VG2020 rekommenderade utredarna att den direkta 
dialogen mellan kommunerna och regionen behöver stärkas. Boråsregionen vill därför 
initiera en process som stärker det regionala utvecklingsarbetet kommande programperiod i 
nära dialog med kommunerna. För att skapa en stark kommunal förankring och ett 
engagemang som resulterar i en hållbar regional utveckling och ett väl förankrat 
genomförande av strategin vill Boråsregionen genomföra ett pilotprojekt tillsammans med 
medlemskommunerna. Med pilotprojektet ska införandet av den nya regionala 
utvecklingsstrategin samordnas med Boråsregionens arbete med en regional struktur- och 
framtidsbild. Pilotprojektet föreslås finansieras med förstudiemedel. 
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Direktionen beslutar 
 att fördela 250 000 kr av 2019 års förstudiemedel för att genomföra ett pilotprojekt för 

införandet av den nya regionala utvecklingsstrategin 2021 – 2030 i aktiv samverkan med 
Boråsregionens medlemskommuner 

  
§ 114 Utträde Navet science center 

2019-06-27 inkom en ansökan från Ulricehamns kommun angående utträde ur Navet 
science center, vilken följdes upp av ett politiskt beslut om utträde som inkom 2019-11-06. 
Enligt avtalet är uppsägningstiden två år räknat från årsskiftet efter uppsägningen. Efter 
överläggningar mellan Navet science center och Ulricehamns kommun upphör avtalet 
redan 2019-12-31. 

  
Direktionen beslutar 
 att avtalet mellan Navet science center och Ulricehamns kommun avslutas 2019-12-31 

 
att Wiktor Öberg (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrgruppen för Navet 
science center från och med 2020-01-01 

  
§ 115 Fyllnadsval Stiftelsen Espira 

Då regionutvecklingschef Joakim Svärdström avslutat sin anställning på Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund ska fyllnadsval genomföras gällande representant i styrelsen 
för Stiftelsen Espira. Valberedningen föreslår Linda Bergholtz, administrativ chef. 

  
Direktionen beslutar 
 enligt valberedningens förslag 
  
§ 116 Yttrande Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat 

arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2020 har förslag 
till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram av en arbetsgrupp med företrädare från 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) samt 
brukarföreträdare. Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner 
i Västra Götaland med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat 
integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de båda 
huvudmännen. Dokumentet skall vara ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av 
avtalsbunden samverkan mellan parterna.  
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund lämnar ett gemensamt yttrande för 
medlemskommunernas räkning, omfattande Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Följande kommuner har svarat på 
remissen: Mark, Ulricehamn, Svenljunga, Vårgårda och Borås.  
 
Samtliga av de svarande kommunerna tillstyrker inriktningsdokument för organiserat 
integrerat arbete och ser fram mot en länsgemensam samordning för att säkra utveckling av 
jämlik vård och stöd.  

  
Direktionen beslutar 
 att översända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet 
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§ 117 Förbundsdirektör informerar 

Förbundsdirektör Magnus Haggren informerar om Baltic Link och förslaget att 
kommunalförbundet ska delta som adjungerad på ett möte för att därefter ta fram ett 
underlag gällande eventuellt medlemskap. 

 
Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll 
  
§ 118 Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU 

Direktionen delges information från de senaste mötena med BHU och VästKoms styrelse. 
  
Direktionen beslutar 
 att ta informationen till dagens protokoll 
  
§ 119 Anmälningsärenden 

Följande delegationsbeslut anmäls till Direktionen 
 

Datum  Beslut  Delegat  
1905-1911 1. Sju avtal mellan Medarbetacentrum och Borås Stad Verksamhetschef MC 
1906-1909 2. Två avtal mellan Medarbetacentrum och Marks kommun Verksamhetschef MC 
190901 3. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo Verksamhetschef MC 
191001 4. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Svenljunga kommun Verksamhetschef MC 
191028 5. Tjänsteköp Borås Stad angående BRB  Förbundsdirektör 
191108 6. Tillägg till anställningsavtal förbundsdirektör Vice ordförande 
191120 7. Avsiktsförklaring om medverkan i ESF-projektet: Vi Förbundsdirektör 
191121 8. Anställning administratör Administrativ chef 
191029 9. Beslut förstudiemedel Framtidens Textil och modebransch i 

Sjuhärad 
Ordförande BH7 

191029 10. Beslut förstudiemedel Hållbar konsumtion Re:textile  
191029 11. Beslut förstudiemedel Hållbarhetsförståelse modekonsumtion för 

framtidens konsumenter 
Ordförande BH7 

191029 12. Beslut förstudiemedel Larsagårdens odlingar – arbetsintegrerat 
socialt företag 

Ordförande BH7 

191029 13. Beslut förstudiemedel Textilhistoria – kulturarv – förläggargårdar Ordförande BH7 
 
Direktionen beslutar 
 att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 
  
§ 120 Övriga frågor 

Bengt Hilmersson (C) informerar om att det pågår förhandling mellan VästKom och 
Västra Götalandsregionen gällande Framtidens vårdinformationsmiljö. Information 
kommer till kommunerna inom kort. 
 

§ 121 Nästa sammanträde äger rum den 28 februari 2020 kl 9.00-12.00 
 



































SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 1(5) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-12-06 
 
Plats och tid Pulsen konferens 
 2019-12-06 kl. 8.30 – 12.10 
 
Omfattning § 58 - § 64 
 
Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Ulf Sjösten  Borås 
Carl Pålsson  Bollebygd 

  AnnSofi Tureson  Mark 
Torsten Lindh  Svenljunga 
Anders Brolin  Tranemo 

  Börje Eckerlid  Ulricehamn 
 
Närvarande ersättare Anna Christensen  Borås 

Peter Branshöj  Mark 
Stephan Bergman  Tranemo 
Ingvar Ideström  Ulricehamn 

 
Övriga närvarande Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Stefan Bengtsson, t f räddningschef 
Ann Larsson, administrativ chef 
Andreas Leandersson, avdelningschef 
Anders Johansson, avdelningschef 
Björn Larsson, avdelningschef 
Peder Liljeroth, brandingenjör 

  Magnus Selin, Kommunal 
Susanne Kling, sekreterare 
   

Utses att justera Torsten Lindh 
 
Underskrifter Sekreterare: ............................................................... 
     Susanne Kling 
 
  Ordförande: ................................................................ 
                                      Rose-Marie Liljenby Andersson 
 
  Justerande: ................................................................. 
   Torsten Lindh 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2019-12-17 
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§ 58 
Val av justerare 
Torsten Lindh utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 59 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns med tilläggsärende Temporärt minskad bemanning Sätila 
deltidskår. 
 
§ 60 
Nytt handlingsprogram för SÄRF år 2020-2023 (Dnr. 2019-000418) 
Handlingsprogrammet utgör ett styrdokument för SÄRF:s verksamhet under de kommande 
fyra åren och beskriver SÄRF:s förebyggande-, operativa- och stödverksamhet. 
 
Det ska ses som ett övergripande dokument över hur SÄRF arbetar för att uppnå de 
nationella målen i Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), nationella strategier 
utfärdade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 
förbundsmedlemmarnas krav som finns formulerade i SÄRF:s förbundsordning. 
 
Direktionen diskuterade arbetsmaterialet vid sammanträdet 2019-08-30 och därefter har 
förslaget sänts på remiss till berörda instanser. Svaren från remissinstanserna redovisas i 
Bilaga E och har beaktats i det handlingsprogrammet inkl. bilagor som ska fastställas vid 
dagens sammanträde. 
 
Noteras att Bilaga B omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), 15 kap, 2 §. 
 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa SÄRF:s Handlingsprogram inklusive bilagor att gälla under perioden 

2020-01-01 – 2023-12-31. 
 
§ 61 
Verksamhetsplan, internbudget och investeringsbudget år 2020 (Dnr. 2019-000411) 
Direktionen beslutade 2019-06-14 om en rambudget för 2020 på 170 218 Tkr enligt de 
förutsättningar som SÄRF:s medlemsråd tidigare anvisat. Kostnaderna fördelas mellan 
medlemskommunerna enligt den nya ekonomiska fördelningsmodellen som fastställts i 
SÄRF:s Förbundsordning som gäller fr. o m 2020-01-01. 
 
 
 



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 3(5) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-12-06 
 
 
Verksamhetsplanens prestationsmål utgår från de säkerhetsmål och andra målsättningar 
som anges i SÄRF:s nya Handlingsprogram som gäller fr. o m 2020-01-01. 
 
I samband med beslutet om rambudgeten i juni avvaktades beslutet angående investeringar 
2020 varför detta istället ska fastställas vid dagens sammanträde. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa verksamhetsplan 2020 
 
att fastställa internbudget 2020 till 172 500 Tkr 

med en finansiering med 2 282 Tkr från eget kapital 
 
att fastställa investeringsbudget för 2020 till 15 020 tkr 
 
§ 62 
Rapport, fördjupad insatsuppföljning brand i industrihotell (Dnr. 2019-000686) 
SÄRF undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av Lagen om skydd mot 
olyckor (SFS 2003:778). Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp och 
räddningsinsatsen. Detta ska användas för utveckling av operativ verksamhet och 
olycksförebyggande arbete. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller 
vållande. 
 
SÄRF har haft möjlighet att utföra den fördjupade insatsutvärderingen med egna utredare 
men har valt att anlita en extern och oberoende part för att undvika situationer där någon 
form av jäv eller part i mål kan hävdas. 
 
Insatsuppföljningen avser brand i industrihotell, Evedalsgatan i Borås, som inträffade 
2019-02-27 och pågick under flera dygn. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att lägga rapporten till handlingarna 
 
§ 63 
Temporärt minskad bemanning Sätila deltidskår (Dnr. 2015-000399) 
I handlingsprogrammet för SÄRF framgår att räddningsenheten i Sätila ska ha en beredskap 
dygnet runt med fem personer (1+4). För att upprätthålla den beredskapen krävs normalt en 
anställning av 20 personer. Det har under en längre tid varit svårigheter att rekrytera och 
bemanningsläget är fortfarande problematiskt. Direktionen tog 2019-06-14 beslut om 
nedgång i bemanningen under perioden 2019-06-14 – 2019-12-31. 
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Under helgfri måndag-fredag kl. 06.00-18.00 minskas bemanningen till 1+2. Under dessa 
tider tillämpas fri inryckning för trafikolyckor och alla typer av bränder. Vid IVPA-larm under 
samma tider åker hela styrkan, 1+2. Vid övriga tider normal bemanning för IVPA-larm vilket 
innebär två personer. 
 
Vid trafikolycka eller i andra situationer där behov av avstängning av väg finns ska alltid 
fordon från annan station larmas för att uppnå säker uppställning. I övrigt ska andra styrkor 
komplettera styrkan i Sätila så att den samlade styrkan uppnår förmågan enligt 
handlingsprogrammet.  
 
I de fall då personal finns att tillgå som kan ha beredskap är målsättningen att bemanningen 
1+3 eller 1+4 upprätthålls. 
 
Under övriga tider d v s helgfri måndag-fredag kl. 18.00-06.00 samt lördag, söndag och 
helgdagar upprätthålls bemanningen lägst 1+3. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att temporärt minska bemanningen vid räddningsenheten i Sätila från fem till tre 

personer helgfri måndag-fredag kl. 06.00 – 18.00 under perioden 2020-01-01 – 
2020-12-31 
 

att under övriga tider d v s helgfri måndag-fredag kl. 18.00-06.00 samt lördag, söndag 
och helgdagar upprätthålls bemanningen lägst 1+3 
 

att räddningschefen kan besluta att återställa bemanningen till fyra eller fem personer 
under perioden om förutsättningar finns för detta 

 
att återrapportering görs till direktionen 2020-06-12 
 
§ 64 
Information från förbundsdirektören 
Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s 
medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas: 
 

 Årsredovisning 2019 
Nya lagkrav gäller för upplägg av årsredovisningar och SÄRF kommer att anpassa kommande 
årsredovisning utifrån detta. 

 

 Riktad förebyggande insats 
Under vecka 46 genomfördes riktade förebyggande insatser. Bl. a besöktes ca 100 företag med 
information angående hantering av gasflaskor. 
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 Avtal med SOS Alarm 
Förhandlingarna med SOS Alarm är nu slutförda och avtal tecknades 2019-12-05. Avtalet 
medför minskade kostnader för SÄRF. 
 

 Länsstyrelsens tillsyn  
Länsstyrelsen har genomfört sin årliga tillsyn över hur SÄRF efterlever uppdragen enligt 
Lagen om skydd mot olyckor. Återkommer med Länsstyrelsens utlåtande till direktionen i 
januari. 
 

 Ombyggnad Guttsjöns övningsanläggning 
För att få klarhet i om det finns förutsättningar för att genomföra den önskade ombyggnaden 
av Guttasjöns övningsanläggning kommer ett extra medlemsråd att genomföras i januari 
enligt överenskommelse med de medverkande från föregående Medlemsråd den 23 oktober. 
Därefter återkommer ärendet till direktionen. 
 

 Rekryteringar 
Just nu pågår rekryteringar av brandmän till RIB-stationerna samt  brandmän till Borås och 
Skene heltidskårer (tillsvidareanställningar och semestervikariat). Inom kort inleds 
rekrytering av kanslichef, övningsansvarig samt avdelningschef till Skydd och samhälle. 
 

 Kommunikations insatser 
Redovisning av några av de kommunikationsinsatser som gjorts sedan föregående möte samt 
2019 års ”high-lights” samt vad som är på gång inför 2020. 
 

 RäddsamVG 
Den 21-22 november var SÄRF värd för RäddsamVG:s höstkonferens. Under konferensen 
togs beslut att bilda ett nätverk för alla politiker inom RäddsamVG. Peter Branshöj är SÄRF:s 
kontaktperson. 
 

 Operativ samverkan 
Den 23 januari genomförs möte mellan SÄRF och RSG (Räddningstjänsten StorGöteborg) för 
att inleda diskussioner angående operativ samverkan i gränsområden kring Bollebygd. 
 

 

























































 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Nina Clareving 
Handläggare 
033 353701 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-12-16 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00169 1.1.3.1 
 

  

 

Ersättning för utförande av LSS daglig verksamhet 
enligt LOV 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner förslaget om ersättning för utförande av 
LSS daglig verksamhet enligt LOV för år 2020 och översänder det till 
kommunstyrelsen.            

Ärendet i sin helhet 
LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes 1 juni 2010. Valfrihetssystemet 
innebär att personer inom LSS personkrets 1 och 2 i åldern 18-67 år, som har 
beslut om daglig verksamhet, ges möjlighet att välja utförare av daglig 
verksamhet.         

Kommunal utförare har till och med 2016 varit Arbetslivsnämndens dagliga 
verksamhet. Från den 1 januari 2017 flyttades LSS daglig verksamhet till Sociala 
omsorgsnämnden som blir kommunens egenregiverksamhet och 
ickevalsalternativet för de deltagare som inte kan eller vill välja utförare.  

Fyra privata utförare har godkännande och avtal att bedriva daglig verksamhet 
inom Borås Stads valfrihetssystem: Primacura, Kamgarn, Stallyckan, 
Bondgården.  

Villkoren för privata utförare och kommunens verksamhet är likvärdiga.  

Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
ersättningsbeloppen för utförande av daglig verksamhet räknas upp med 2,3 %, 
vilket motsvarar ett genomsnitt av nämndens ramuppräkning för 2020.                    

Beslutsunderlag 
1. Ersättningsnivåer 2020                      

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 



Bilaga  Diarienummer SON 2019-00169

*  Inklusive 3 % momskompensation Ersättning 2019 Ersättning 2019 Ersättning 2020 Ersättning 2020
Kommunal utförare Privat utförare Kommunalutförare Privat utförare

Nivå Beskrivning av nivå per hel dag per hel dag  * per hel dag per hel dag  *

1
Personen har daglig verksamhet som är individuellt integrerad på 
ordinarie arbetsmarknad. Arbetshandledare från daglig verksamhet 
följer upp och kan vid behov ge stöd till personen och eller 
arbetsplatsens personal. 

229 236 235 242

2

Personen arbetar i ett arbetslag/-grupp med stöd av arbetshandledare 
inom daglig verksamhet. Personen är självständig i sitt arbete men 
behöver handledare som finns till hands vid behov, i regel en kortare 
kontakt per dag. Kan vara placering på företag och/eller egen 
verksamhet med handledare på plats.

414 426 423 436

3

Arbetshandledaren behöver i regel stödja personen med att komma 
igång med arbetsuppgifter/aktiviteter. Arbetshandledaren kan även 
behöva medverka i enstaka moment, men behöver inte vara med hela 
tiden som arbetet/aktiviteten pågår. Deltagaren klarar intränade 
arbetsuppgifter. Kan behöva visst stöd i social samvaro.

615 634 630 648

4

Arbetshandledaren är ofta närvarande och kan ge stöd vid flera 
moment när olika aktiviteter/arbetsuppgifter utförs. Arbetshandledaren 
ger kontinuerligt stöd till personen av fysiska, psykiska och/eller sociala 
skäl. Kräver utöver normalt en tydlig struktur. Kan behöva visst 
stöd/hjälp i samband med måltider, toalettbesök osv.

888 914 908 935

5

En arbetshandledare är närvarande i stort sett hela tiden för personen 
som kräver nästan oavbruten uppmärksamhet av omfattande fysiska, 
psykiska eller sociala skäl. Det krävs även tid för motiveringsarbete. 
Inriktningen är aktivitet/upplevelse. Deltagaren behöver hjälp vid 
måltider, toalettbesök osv.

1 296 1 335 1 326 1 365

6
Personen behöver minst en arbetshandledare för att kunna delta i 
verksamheten. Ofta krävs speciella lösningar i den dagliga 
verksamhetens utformning och/eller läge. 

1 952 2 010 1 997 2 057

7
Personen har ett mycket stort behov av personalstöd. Förutom en 
"egen" arbetshandledare krävs en annan arbetshandledare i närheten 
för att kunna ge stöd vid behov. Specialanpassade lösningar krävs vid 
den dagliga verksamhetens utformning och / eller läge.

2 928 3 016 2 995 3 085

8
Personen har ett exceptionellt stort behov av stöd från 
arbetshandledare. Förutom en eller två "egna" arbetshandledare krävs 
att ytterligare andra arbetshandledare arbetar i omedelbar närhet för att 
kunna ge stöd vid behov. 

3 904 4 021 3 994 4 113
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Inledning 

Redovisningen är inte fullständig för perioden helår 2019, men här redovisas det som går att redovisa. 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2d) Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade 
livsmedel uppgår till minst 50 procent. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Andel ekologiska livsmedel i Borås 
Stads förvaltningar och bolag. 

43,8 

Kommentar 43.8% ekologiska livsmedel av totalt inköpsvärde livsmedel (kolonial, djupfryst, färsk och 
kylvara, nutrition) för Borås Stad för perioden maj-november 2019. De ekoloigiska inköpen motsvarar 24,3 
miljoner kronor.  Källa: Compare 

Antal producenter inom 15 mils radie. 

Kommentar Det är brist på fakta om antal producenter, men andelen närproducerat ger en bild av 
geografiska proportioner. Under 2019 maj-november var totala inköpsvärdet (exklusive så kallad 
"nonfood") 55 miljoner kronor, varav 21,4% motsvarande 12 miljoner kronor var närproducerat/lokalt 
producerat. Det lokalt producerade utgjorde 24% av vikten på produkterna. Värdet för närproducerat är 
baserat på produkter som levereras via grossister och antalet leverantörer blir därför inte rättvisande att 
redovisa. Källa: Compare 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 



 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som 
sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Har en resvaneundersökning, som kan 
användas som underlag i arbetet med 
hållbara resor, genomförts? 

Bedömning ej gjord  Ja  Ja 

Kommentar Flera olika resvaneundersökningar har genomförts i samband med arbetet för en 
trafikstrategi. Detta har skett i samarbete med externa aktörer som tex Västtrafik. Fler 
resvaneundersökningar planeras framöver för att följa upp arbetet med hållbara transporter.  

 



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Torsdagen den 14 november 2019 09.00 – 10.15  
 
Bolag: Borås Elnät AB 
 
Närvarande bolaget: 
Sören Björklund, (S) ordförande 
Marie Fridén, (M) vice ordförande 
Rickard Bern, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd  
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Susanne Glans, Evelina Pirs
  
 

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare. Även lagt till att bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från 
Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 4 % i 
avkastning på totalt kapital och 45 mnkr i årlig utdelning till ägaren. Soliditetsmålet är 20-
25%. 

d) Förändrat behov inom koncernen 2019 innebär att Borås Stadshus troligen kommer att behöva 
i stort sett hela bolagets prognostiserade resultat i koncernbidrag. 

e) Ägardirektivet säger att bolagens budget ska innehålla en treårig ekonomisk plan och även 
önskan om förändring av kreditlimiten ska ingå i budgetdokumentet.    

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos 2019 och budget 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för risker för avvikelser från givna 
avkastningskrav, mål och uppdrag.  
 



Bolagets VD Rickard Bern lämnade en redovisning enligt separat bildspel med bland annat följande 
information.  
 
Prognosen för 2019 ligger på 63 mnkr jämfört med budgeten på 41 mnkr. Året har rullat på bra och 
omsättningen ligger i nivå med 2018, men lägre engångsintäkter i år än 2018. Bolaget har istället haft 
en bra utveckling på löpande intäkter. Rörelsekostnaderna ligger lägre än budget, som en följd av att 
bolaget har sett över sina kostnader och minskat behov av konsulter.  
 
Affärsområde Elnät går bättre än budget men sämre än 2018, då det kom en stor engångsintäkt 2018. 
Affärsområde Stadsnät går också bättre än budget.   
 
De nya auktoriserade revisorerna tittar på projektet med fiberutbyggnad och har lyft frågan om 
eventuell nedskrivning. Bolaget gjorde ett ordentligt utredningsarbete gällande detta 2018 och 
uppdaterar det underlaget nu för revisorerna att granska. Ägaren meddelar att bolaget snabbt måste 
informera ägaren i frågan när de fått besked från revisorerna. 
 
Investeringsprojektet i ny 130kV-ring har drabbats av högre kostnader då det varit mycket berg och 
andra försämrade förhållanden vid grävningen av förbindelsen mellan Sobacken och Kyllared.    
 
Bolaget säger att de kommer klara ägarens avkastningskrav för 2019.  
 
Inför 2020 går bolaget in i en ny regleringsperiod för åren 2020-2023. Intäktsramen för kommande 
period sänks med ca 130 mnkr jämfört med innevarande period. Bolaget har med sig 255 mnkr som 
outnyttjat från tidigare regleringsperioder men hade vid ingången av budgetarbetet inte fått besked om 
man får rulla med sig det outnyttjade. 
 
När basaffärerna pressas måste bolaget effektivisera verksamheten samt hitta ny tillväxt, vilket varit 
riktningen i budgetarbetet. Bolagsövergripande fokus 2020-2023 är miljö, arbetsmiljö, säkerhetsskydd, 
kommunikation samt elhandlarcentrisk modell.  
 
Inlämnad budget för 2020 visar ett resultat på 39 mnkr, en minskning med 2 mnkr från 2019 men 
samtidigt tappar man ca 20 mnkr i intäkter för elnät. Bolaget har jobbat med intäkterna inom stadsnät 
och det går bättre. Det är svårt att klara av ägarens krav på 4 % i avkastning på totalt kapital. Det blir 
även svårt att nå kravet framöver utifrån ökade avskrivningskostnader. Bolaget menar att om kravet 
ska klaras måste man börja se över balansräkningen.  
 
Det sker en förbättring av affärsområdet stadsnät, som visar mycket mindre minusresultat än tidigare 
planer och på några års sikt ska det ligga på plus. Bland annat beräknas anslutningsavgifterna bli högre 
2020 kopplat till ett arbete påbörjat redan 2019, tex utbyggnad av Vänga.   
 
Investeringstakten är fortsatt hög 2020 och beräknas till 202 mnkr. Går ner i investeringar inom 
stadsnät och projektet 130kV-ringen. Bolaget drar igång ett stort mätprojekt 2019-2021, där ett 
lagkrav förändrar insamlingssystemet av data vilket kräver byte av alla kunders mätare, 43 000 
stycken. Detta är tvingande kostnader som inte ger några nya intäkter. Investeringar inom stadsnät är 
kopplat till marknaden så sådana investeringar generar även intäkter.   
 
I början på november gick Regeringskansliet ut med en öppning för möjlighet att rulla med sig 
outnyttjad ram, med förbehållet att nätbolagen ska bidra till förstärkning av nätet. Det finns 
effektbrister i vissa områden idag och bolagen ska då använda de högre intäkterna till investeringar.  
 
Departementets förslag utifrån detta är att underintäkterna från tillsynsperioden 2012-2015 får 
användas enbart för investeringar för de två kommande perioderna. Dock ska förslaget ut på remiss 
under 2020 innan beslut, för att kunna börja gälla från 2021. Bolagets beräkning på förslaget ger att 
man kan ta med sig ca 82 mnkr av outnyttjad ram. Detta tillskott kommer inte riktigt räcka för att nå 
upp till beräknat behov för kommande period.  



 
Bolaget har tittat på sina möjligheter till budgetförändring utifrån ovanstående information. Budget 
2020 kan ge ett resultat på 51 mnkr genom intäktshöjning utifrån förändrad taxa. Istället för en 
generell taxeminskning på -13 % blir den -4,2 %. Taxan förändras olika för olika kundgrupper, men 
den generella förändringen blir som beskrivet. Det blir också tydligare ut mot kund att inte göra en stor 
sänkning för att sedan höja. Ägaren uttrycker att det är en allmän önskan om en jämn taxeutveckling 
och att det inte blir stora slag mellan åren.  
 
Styrelsen frågar hur de ska hantera informationen från Departementet med förändrade förutsättningar 
för kommande regleringsperioder då det ännu inte är beslutat. Ägaren svarar att om Regeringskansliet 
har gått ut med informationen bör man kunna arbeta utifrån den och revidera budgeten för 2020.  
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
VD informerar om Elhandlarcentrisk marknadsmodell som kommer påverka bolaget framöver, vilket 
även togs upp på vårens plupp-samtal. Det är förseningar i införandet, säger nu att det ska gälla från 
2023. Modellen innebär att elnätsbolagen får elhandelsbolagen som kunder istället, vilket innebär att 
Borås Elnät går från ca 43 000 kunder till 150 kunder.   
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget har svårt att nå upp till avkastningskravet på 4 %. Kapitalkostnaderna ökar kraftigt framöver. 
Soliditetsmålet bör kunna uppfyllas 2020, men även soliditeten sänks framöver till följd av de höga 
investeringarna. Styrelsen har därför tillskrivit Kommunstyrelsen om revidering av ägardirektivet med 
förslaget att sänka avkastningskravet till 3,1 % för 2020. Ägaren har tagit till sig informationen men 
avser bibehålla avkastningskravet för 2020, och följa upp utvecklingen framåt. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är tisdagen den 5 maj 2020 kl. 09.00. 
 
Ulf Olsson tackade bolaget för ett bra arbete och avslutade mötet. 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
  



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Torsdagen den 14 november 2019 10.30 – 11.30 
 
Bolag: Borås Energi och Miljö AB 
 
Närvarande bolaget: 
Kent Hedberg, (S) ordförande 
Ulrik Nilsson, (M) vice ordförande 
Eva Theen-Johansson, (MP) andre vice ordförande 
Ewa Bideberg, tf VD 
Fredrik Larsson, ekonomichef 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordf. Borås Stadshus AB 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd  
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Susanne Glans, Evelina Pirs
   
 

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes, dock ger styrelsen information 
om VD-rekryteringen innan verksamhetsinformationen.  

b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 
kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare. Även lagt till att bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från 
Kommunfullmäktige. 

c) Förändringar i Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget: 3 % i avkastning på totalt 
kapital 2020 för att öka till 4,5 % 2022 och soliditetsmålet är 12 % för 2020 för att öka till 15 
% 2022. Har även ett långsiktigt soliditetmål på 20 % 2030. Tillkommer ett utdelningskrav till 
ägaren årligen på 10 mnkr. 

d) Återkoppling budgetuppdrag solcellsanläggning: styrelsen har beslutat att bevaka 
marknadsförutsättningarna för solceller men avvakta med fortsatta utredningar och bett om 
inriktning från ägaren. Ägaren vill att bolaget arbetar vidare med alternativ nr 2.   

e) Det har gjorts en översyn av arrendet för Sobacken i samråd med bolaget. Arrendet höjs till 
2,5 mnkr 2020 och till 5 mnkr 2021.  

f) Gemensamt projekt med staden gällande sanering av Viskan. Staden och bolaget delar på 
utredningskostnaderna initialt fram tills ansvarsutredningen är klar. Kostnader under 2020 
uppgår till 4,6 mnkr, vilket innebär 2,3 mnkr vardera. 

 
 
 
 
 



3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos 2019 och budget 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för risker för avvikelser från givna 
avkastningskrav, mål och uppdrag.  
 
Ordförande informerade om pågående VD-rekrytering.  
 
Bolagets VD drog en presentation utifrån separat bildspel. 
 
Bolaget för en dialog med staden om mark för en Kretsloppspark, för att kunna ersätta Lusharpan. 
Informerade om detta på förra plupp-samtalet i oktober.  
 
Projektet Sortera mera hemma fortgår. Planen är att styrelsen ska ta ett beslut om insamlingssystemet 
under 2019. 
 
Gällande biogasen har bolaget efter utskickad förfrågan fem externa parter som visat intresse, hoppas 
på ett tecknande av samarbetsavtal under 2020. 
 
Bolaget tittar på framtida dricksvattenförsörjning utifrån olika inriktningar, komplettera befintligt verk 
eller bygga nytt. Både kapacitet och säkerhet är viktiga bitar i detta arbete, och bolaget anser att det 
hade varit bra med två källor för att klara redundans och försörjning. Detta är bolagets nästa stora 
projekt som måste genomföras.  
 
EMC: bolaget har ännu inte tagit över alla anläggningar, rötningsanläggningen kvarstår. Det pågår 
prestandaprov på pannan. 
 
Ekonomichefen drog de ekonomiska förutsättningarna. Prognosen för 2019 visar på 45 mnkr i resultat, 
främsta anledningen är den försenade aktiveringen av kraftvärmeverket. Skulle aktiverats i mars men 
det gjordes först i oktober. Har även fått bra betalt för sålda utsläppsrätter. 2019 ser bra ut finansiellt.  
 
Budget 2020 präglas av arbete med att få ut så mycket som möjligt av nya och befintliga anläggningar. 
Ett arbete kvarstår för att kunna slutföra EMC. Bolaget behöver förbättra resultatet för att klara 
svängningar. Arbetar med kostnadseffektiviseringar och för att optimera transaktionsflöden. Har stor 
personalomsättning utifrån hög medelålder och stora pensionsavgångar, viktigt att säkra 
kompetensöverföring.  
 
Resultatet i budget 2020 är 60 mnkr. Intäkterna ökar medans kostnaderna ska ligga kvar på årets nivå. 
Intäkterna beräknas till 1,1 mdkr där fjärrvärmen är basen men avfallssidan har en bra ökning och även 
VA ökar. På kostnadssidan minskar bränslekostnaden utifrån en effektivare panna som kräver mindre 
flis, samtidigt som den ger högre intäkter. 
 
Det är viktigt att affärsområde Energi går bra. Det görs årligen en nedskrivningsbedömning då 
verksamheten är investeringstung och behövde skriva ned anläggningarna 2017. Det ser bra ut nu och 
det är inte aktuellt med någon nedskrivning 2019. 
 
Bolaget planerar för investeringar på 288 mnkr 2020.   
 



Bolaget ställde in det inbokade samrådsmötet 5/11. Behöver se över utökningen av ytan på Sobacken 
och se över möjligheterna att bygga på höjden innan ytan utökas. Har även fått klagomål på lukt och 
buller och det är viktigt att utreda och komma tillrätta med de problemen först, för att inte få fel fokus 
på samrådsmötet.  
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inga behov av förändring lyftes. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är tisdagen den 5 maj 2020 kl. 13.30.   
 

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 14 november 2019 13.30-14.20  
Bolag: Borås kommuns Parkerings AB 
 
Närvarande bolaget: 
Daniel Swedengren (KD) vice ordförande  
Birgitta Neugebauer, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Tom Andersson (MP), kommunalråd  
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Susanne Glans, Evelina Pirs. 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Sett över kommunikationspolicyn och 

hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut tidigare. Även lagt till att bolagen 
inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är ett 
resultatkrav på 7-8 mnkr och lika mycket i ett årligt utdelningskrav. Bolaget har inget 
soliditetsmål.    
 

3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos 2019 och budget 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för risker för avvikelser från givna 
avkastningskrav, mål och uppdrag.  
 
Bolagets VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel.  
 
Arbetet med Vulcanus pågår in i det sista, avslutar besiktningen den 15/11.  
 
Prognosen för 2019 visar -10,9 mnkr, vilket är kopplat till att en nedskrivning av Vulcanus måste 
göras. Bolaget har anlitat en extern värderingsman för att få fram marknadsvärdet på fastigheten.  
Har infört steg 1 i prisstrukturen, steg 2 införs 2020. Gjort klart upphandlingar av telefonparkering, 
digitala parkeringsautomater och datainsamlingshub. 



 
Markanvisning är inlämnad för Makrillen och Wilenplatsen.  
 
Bolaget har lanserat ett nytt kommunikationskoncept som stöd för beteendeförändring till medvetet val 
av transport samt val av parkering.  
 
Under 2019 har 22 laddstolpar installerats, det kvarstår två stycken vid djurparken. 
 
Budget 2020 visar ett resultat på 7,6 mnkr. Bolaget ska upphandla övervakning av mjukvara med 
kamera och kundwebb och digitala avstånd. Ramavtal är tecknat för parkeringsledning, skyltningen 
ska bli klar under kvartal 1. Bolaget har problem med tekniska förvaltningen angående vart skyltar får 
sättas upp, presidierna ska ha ett möte i frågan.  
 
Planerar för investeringar på 4,4 mnkr 2020 plus att byte av p-automaterna förskjuts från 2019 till 
2020.   
 
Nedskrivning Vulcanus: projektbudgeten minus värdet enligt den externa värderingen landar på en 
nedskrivning på 19,4 mnkr. Om det hade funnits p-köpsmedel tillgängliga vid investeringen hade 
nedskrivningsbehovet inte uppstått för då hade projektbudgeten blivit lägre. Ytterligare en anledning 
till nedskrivningen är de låga avgifterna i staden.  
 
Förtätning och markexploatering i centrum bygger bort parkeringsplatser både på gata och på 
tomtmark. Samtidigt en ökning av invånare med 11,6 %. 505 tomtmarks p-platser bebyggs inom 
cityringen under perioden 2020-2022, vilket medför mindre intäkter för tomtmark. Pris- och 
produktstruktur har genomförts av bolaget men inte fullt ut av Tekniska nämnden. Beslut att gata är 
dyrare än tomtmark och platser som försvinner på gatan åligger bolaget att ersätta. Konsekvenserna 
blir att bolaget saknar medel för att bygga ett nytt parkeringshus.  
 
Bolaget har undersökt hur andra kommunala parkeringsbolag gör gällande parkeringsköp. Staden 
saknar process för parkeringsköp. Andra bolag bygger inte om finansiering saknas och de finansierar 
sina egna fastigheter. De bygger inte heller om gatan inte är reglerad.  
 
Finansiering av parkeringsanläggningar är beroende av flera olika aspekter, tex parkeringsköp, taxa 
och beläggning. Med rätt prismodell kan parkeringsköp finansiera stora delar av 
parkeringsanläggningen.  
 
Ägaren påtalar att Stadsledningskansliet får ta med sig frågan gällande att ta ett samlat grepp i dessa 
frågor.  
   

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Miljöbilstillstånden går ut 2020-06-30. Då går även Bonus Malus ut. Bolaget kan mäta utnyttjandet av 
tillstånden och beräknar intäktstappet för tillstånden till ca 500 tkr på helåret. Bolaget behöver besked i 
hur tillstånden ska hanteras framöver. Ägaren meddelar att frågan behöver hanteras av 
Kommunfullmäktige och att bolaget måste tillskriva Kommunfullmäktige för att ändra det beslut som 
är gällande.  
 



Vulcanus: budget 87,1 mnkr mot prognos 88 mnkr. Birgitta Neugebauer har suttit med på alla 
byggmöten och beslut, har haft en bra dialog med Serneke under hela byggtiden. Driftöverlämning 
sker den 15/11. Allmän invigning blir den 26/11 och sedan öppnar p-huset den 27/11. Provparkering 
sker under vecka 47. Timparkering kommer kosta 15kr/h. Månadstillstånden kommer ha olika 
kostnad, uppdelat på dag, natt eller dygnet runt.  
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inga behov av förändring lyftes. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är tisdagen den 5 maj 2020 kl. 10.45. 
 
Ulf Olsson tackade bolaget för ett bra arbete och avslutade mötet. 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen    



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 14 november 2019 14.30-15.05 
 
Bolag: Industribyggnader i Borås AB 
 
Närvarande bolaget: 
 
Magnus Johansson, (S) ordförande 
Björn Bergqvist, (M) vice ordförande 
Patrik Johansson, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Tom Andersson (MP), kommunalråd  
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Susanne Glans, Evelina Pirs
  
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare. Även lagt till att bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från 
Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på koncernen för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 
avkastning på totalt kapital och 8 mnkr i årlig utdelning till ägaren. Soliditetsmålet för 
koncernen är 15 %.  

d) Förändrat behov inom koncernen 2019 innebär att Borås Stadshus troligen kommer att behöva 
15 mnkr i koncernbidrag. 

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. 
(Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som 
gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos 2019 och budget 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för risker för avvikelser från givna 
avkastningskrav, mål och uppdrag. 



Bolagets VD Patrik Johansson presenterade verksamheten och dess mål utifrån ett bildspel.  
 
From 2019 sitter IBABs personal samlad i bolagets lokaler i Vulcanus och det har även gjorts 
förstärkningar i form av nyrekryteringar. Under 2020 ska bolaget arbeta med att få ihop sin 
organisation och sina processer.  
 
Borås Kongresshus är färdigt, har arbetat med utemiljön under 2019.  
 
Tillsammans med hyresgästen Nobina arbetar bolaget med uppförande av laddstolpar i bussgaragen 
för elektrifiering av stadsbussarna.  
 
Borås Arena: påbörjat arbetet med renovering och modernisering av arenan.  
 
Projekt Borås Event i Knalleland: ska ersätta Rotundan med en ny byggnad på 3500 kvm. Förstärka 
området kring djurparken och Parkhallen som ett eventområde. Projektet ligger för bygglovshantering 
hos Samhällsbyggnadsnämnden. Byggstart är planerad till mars 2020 om bygglov beviljas. 
Rivningslov för Rotundan har tagits i Samhällsbyggnadsnämnden, och rivningen kommer att påbörjas 
i december.  
 
Prognosen 2019 för IBAB ligger på 11 mnkr, en positiv budgetavvikelse utifrån lägre 
underhållskostnader och låg vakansgrad. Resultatet i budgeten för 2020 är 10,4 mnkr. Bolaget har 
pågående och kommande nyinvesteringar som kommer påverka balansomslutningen och soliditeten 
framöver.  
 
Bolaget säger att man kommer klara ägarens krav 2020 och även det utökade utdelningskravet för 
2019 då bolaget har överavskrivningar som kan lösas upp.  
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden 
 
 Se ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Styrelsen lyfter en strategisk fråga gällande beslutsgången vid fastighetsaffärer. Bolaget hade en affär 
på gång för en tid sedan men säljaren ansåg att IBAB hade för lång beslutsgång kopplat till förvärvet. I 
ägardirektivet är beloppsgränsen för förvärv och försäljning som måste upp till Kommunfullmäktig för 
ställningstagande satt till 50 prisbasbelopp, vilket bolaget anser är en alldeles för låg gräns. Styrelsen 
har tittat på vilka fastigheter som är lättast att köpa och önskar en nivå på 15-20 mnkr. Ägaren tar med 
sig frågan och kommer se över ägardirektivet. Bolaget trycker också på behovet av en gemensam 
arena inom staden vid strategiska fastighetsförvärv. Det har funnits några tillfällen där bolaget och 
markavdelningen har tittat på samma fastighetsförvärv. 
 



6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är tisdagen den 5 maj 2020 kl. 15.15. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen 
  
    



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 26 november 2019 09.00-10.00  
 
Bolag: AB Sandhultsbostäder 
 
Närvarande bolaget: 
Kurt Eliasson (S), ordförande  
Anna-Clara Stenström (M), vice ordförande 
Mikael Henrysson, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Anders Alftberg, politisk sekreterare  
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, 
Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare, samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar. Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 
direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet.  

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2019 och budget för 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser 
från givna avkastningskrav, mål och uppdrag. 
 
Bolagets VD föredrog bildspel.  
 
Färdigställandet av det sista på nybyggnationen på Moränvägen är klart. Det har gjorts en 
efterbesiktning av marken. Bolaget har nyligen fått alla lägenheter uthyrda. 
 
Garantibesiktning av Alingsåsvägen 5 är genomförd och godkänd. Det hade kommit fram några 
synpunkter som nu har åtgärdats. 
 



En extern värdering av fastighetsbeståndet pågår. De nya revisorerna har påtalat att detta behöver 
göras eftersom den senaste värderingen gjordes 2015. 
 
Kontroller av OVK på bolagets fastigheter har startat eftersom det ligger planeringsmässigt efter på 
vissa ställen. Pågår just nu på äldreboendet Sanderökroken.  
 
Det pågår även utbyte av belysningsstolpar till LED på boendena.   
 
VD har gjort en plan för upprättande av energideklarationer, de behöver förnyas vart tionde år och i 
stort sett alla deklarationer går ut samtidigt. Viktigt att planera in arbetet i god tid. 
 
Det fördes diskussioner om VD:s arbetssituation och att det är mycket som måste skötas och göras av 
en enda person. Allt annat är utlagt på upphandlade aktörer. Avtalet med HSB förlängdes nyligen och 
går ut 2022.  
 
Prognosen för 2019 visar ett något högre resultat än budget.  
 
Per idag har bolaget två tomma lägenheter, varav en håller på att målas och snart är uthyrd igen. 
 
I budgeten för 2020 har underhållskostnaderna höjts, från 4,4 mnkr i år till beräknade 6 mnkr. Planerat 
underhåll består bland annat av badrumsrenoveringar, takbyten samt byte av styrsystem och hissar. 
Dessutom behöver köket på Sanderökroken genomgå en större renovering.  
 
Budgeten visar på ett högre resultat då tillkomsten av Moränvägens 60 lägenheter ger högre 
hyresintäkter. 
 
Banklokalen i Sandared är uthyrd till Sparbanken tills april 2020. Det finns några intressenter som ska 
titta på lokalen.  
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Bolaget planerar att totalrenovera Ekvägen 2 i Sandhult och ska då samtidigt bygga om två tomma 
lokaler till lägenheter. Förfrågningsunderlag är ute nu och styrelsen ska titta på siffrorna i början på 
nästa år. Beräknad kostnad är ca 11 mnkr, men får se vad anbudsförslagen och pågående 
fastighetsvärdering visar.   
 
Bolagets utmaning är att få till underhållsbehovet på ett bra sätt, med en bra turordning där det mest 
akuta prioriteras.   
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 



Bolaget har inga förändringsbehov för närvarande. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är torsdagen den 7 maj 2020 kl. 08.45. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 26 november 2019 10.00-11.00  
 
Bolag: AB Toarpshus 
 
Närvarande bolaget: 
Sven-Erik Andersson (S), ordförande 
Björn-Ola Kronander (M), vice ordförande  
Mikael Henrysson, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande, 
Anders Alftberg, politisk sekreterare  
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, 
Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare, samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar. Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 
direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet.  

d) Vid det senaste pluppsamtalet lyftes frågan om redovisningsregelverken K2 respektive K3. 
Ägarens rekommendation är att bolaget fortsätter att tillämpa K2. Ett införande av K3 skulle 
kosta mycket att införa och kräver mycket mer administration. 

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2019 och budget för 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser 
från givna avkastningskrav, mål och uppdrag. 
 
Bolagets VD föredrog verksamheten utifrån ett bildspel.  
 
Första etappen av nybyggnationen på Uppegården är inflyttade och alla lägenheter är uthyrda. I etapp 
2, med inflyttning i april, återstår två lägenheter att hyra ut.  
 



Kontroller av OVK på fastigheterna har startat eftersom det ligger efter planeringsmässigt. 
 
En extern värdering av fastighetsbeståndet har gjorts då de nya revisorerna påtalat att det behövde 
göras. Den senaste värderingen, som gjordes 2015, låg på 219,8 mnkr. Den nya värderingen visar på 
en ökning av marknadsvärdet med 57 mnkr.  
 
Det pågår utbyte av belysningsstolpar till LED på bolagets boenden. 
 
Under sommaren tvingades bolaget till byte av kulvert vid Badhusvägen på grund av läcka. Kostnaden 
på runt 1,2 mnkr har redovisats som investering. Bolaget för diskussion med sin revisor om den 
redovisningsmässiga hanteringen. Det kan sluta med att kostnaden eller del av kostnaden måste 
resultatföras, en renovering måste vara förbättrande för att kunna bokföras som investering. 
 
Prognosen för 2019 ligger något över budgeterat resultat.  
 
Per dagens datum har bolaget tre outhyrda lägenheter, varav två är i Dannike som är ett svårare 
område att hyra ut i.  
 
I budget 2020 ökar underhållskostnader, från 7,1 mnkr i år till 8,5 mnkr. Många objekt kräver en större 
investering nu och framöver. Bland annat behöver ett stambyte på Dalhem göras då fastigheten haft 
många läckor. Har även en del fastigheter som visar fasadsprickor som behöver åtgärdas. Bolaget ska 
göra en underhållsplan där det mest akuta ska åtgärdas först. 
 
Resultatet för 2020 budgeteras högre då hyresintäkter för nybyggnationen på Uppegårdsgatan 
tillkommer. 
 
Ägaren lyfter frågan om VD:s arbetssituation då han är den enda anställde och all administration är 
utlagd. Styrelsen menar att man får se över framåt vad som är mest ekonomiskt, att fortsätta lägga ut 
eller ha en egen administration.  
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Bolaget lyfter Kerstinsgärde 1:85 bredvid Dalhem där eventuellt en förstudie om nybyggnation av 36 
lägenheter i trygghetsboende ska göras. En väldigt intressant och viktig tanke att fortsätta planera för. 
Styrelsen frågar om behov av trygghetsbostäder finns. Ägaren svarar att efterfrågan är fortsatt stor och 
bolaget uppmuntras att gå vidare med en förstudie och ta kontakt med Vård- och äldreförvaltningen.  
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget arbetar med direktiven genom att utbilda styrelsen, och genomförde en utbildning gällande 
ansvarsfrågor och ekonomi den 3/9. Har infört direktiven mer lättåtkomliga genom en digital pärm till 
styrelsen.  



 
Bolaget har inga förändringsbehov av direktiven för närvarande. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är torsdagen den 7 maj 2020 kl. 09.45. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 26 november 2019 11.00-11.45  
          
Bolag: Fristadbostäder AB 
 
Närvarande bolaget: 
Gun-Britt Persson (S), ordförande 
Andreas Tammjärv (M), vice ordförande  
Kjell-Ove Sethson, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Anders Alftberg, politisk sekreterare 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare  
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, 
Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare, samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar. Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 
direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet.  

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2019 och budget för 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser 
från givna avkastningskrav, mål och uppdrag. 
 
Bolaget rapporterade om sin verksamhet och framhöll därvid särskilt följande; 
 
Prognos 2019 visar ett försämrat resultat jämfört med budget och beräknas landa på minus, men 
resultatet kommer att bli bättre än den inlämnade prognosen per 31/8 som visade -1,2 mnkr. 
Anledningen är högre underhållskostnader, de ligger på drygt 4 mnkr mer än motsvarande period förra 
året, där fördyrade badrumsrenoveringar utgör en stor del.  



 
 
Bolaget genomför just nu en hyresgästundersökning riktad till alla hyresgäster för att få veta vad de 
tycker.  
 
Fastighetsvärdering har gjorts av en extern värderare under hösten, som visar på ett marknadsvärde på 
400 mnkr medan det bokförda värdet ligger på runt 200 mnkr. Den senaste värderingen gjordes 2013 
och då låg marknadsvärdet på 200 mnkr. Nyckeltalen direktavkastning och justerad soliditet ökar till 
följd av det högre marknadsvärdet. 
 
Under 2019 har bolaget bland annat renoverat lekplatser, sett över garagen på Prästa, renoverat tre tak 
i Borgstena, renoverat 60 badrum och renoverat en avdelning på förskolan i Borgstena. Det har gjorts 
mycket tvätt- och målningsarbeten och en hel del termostater har bytts. Dessutom har solceller 
installerats på tvättstugan på Prästa.  
   
Bolagets planer under 2020 består bland annat av en ombyggnation av Sikgårdens förskola till två 
lägenheter, upphandling pågår, takbyten på Sik, fortsatta tvätt- och målningsarbeten samt asfaltering. 
Bolaget har även börjat titta på en större balkongrenovering.  
 
Bolaget planerar även för nybyggnation av 29 trygghetsbostäder i centrala Fristad, nära Skogslid. 
Bolaget har pratat med en privat aktör för att hela tomten skulle kunna bebyggas samtidigt och drivas 
som ett gemensamt projekt. Den privata aktören har precis hoppat av men innehar två tredjedelar av 
markanvisningen. Ägaren frågar om bolaget kan gå fram själva med sin byggnation. Det är ett spår 
som bolaget tittar på men man ska även träffa en annan aktör för att se om de är intresserade av att gå 
in i projektet. Bolagsgruppen tar med sig frågan om markanvisningen och om det är möjligt att 
återlämna marken.   
 
Till sist vill bolaget lyfta sitt miljöarbete. Bland annat har man anslutit sig till Sveriges Allmännyttas 
avsiktsförklaring om att vara helt fossilfria till år 2030. Bolaget mäter sedan länge hur mycket 
koldioxid som släpps ut i den egna verksamheten, och ligger långt före stadens miljömål som man har 
uppfyllt i många år. 
 
Ägaren frågar om intresset av nybyggnation i Sparsör kvarstår. Bolaget är fortsatt intresserade av att 
bygga i Sparsör, men planeringen av trygghetsbostäder går först.   
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 



Bolaget har inga förändringsbehov för närvarande. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är torsdagen den 7 maj 2020 kl. 11.00. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 3 december 2019 14.30-16.00  
          
Bolag: AB Bostäder i Borås 
 
Närvarande bolaget: 
Roland Andersson (S), ordförande 
Oliver Öberg (M), förste vice ordförande  
Bengt Engberg, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare  
Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Susanne Glans, Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare, samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar. Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3 % i 
direktavkastning och ett resultat före utrangeringar på 40 mnkr. Soliditetsmålet är 20/40 % i 
bokförd respektive justerad soliditet.   
 

3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2019 och budget för 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser 
från givna avkastningskrav, mål och uppdrag. 
 
Bolagets VD rapporterade om verksamheten utifrån separat. 
 
Prognosen för 2019 ligger på 34 mnkr, som är resultat innan utrangering.  
 
Gällande konflikten med Fristad Bygg så försökte man få till ett möte med dess ägare utifrån att de 
skickade ofullständiga underlag och kostnader. AB Bostäder föreslog också en gemensam revision av 
projektet men det var inte Fristad Bygg intresserade av, utan istället stämde de AB Bostäder. Bolagen 



har haft brevväxling fram och tillbaka med tingsrätten under hösten. Fristad Bygg sökte om anstånd 
som gick ut den 30 november så nu väntar man på vad tingsrätten ska säga. AB Bostäder har hållit 
inne betalningar på ca 27 mnkr. Kostnaden ingår inte i ovanstående prognos utan kommer att bokföras 
som utrangering i bokslutet.  
 
Budgeten för 2020 visar ett resultat på 31 mnkr. Bolaget hoppas på en rimlig hyreshöjning i 
förhandlingen med Hyresgästföreningen för att få till ett rimligt underhåll.  
 
Newsec har gjort en värdering av ett axplock av fastigheterna, som visar stora övervärden. Bolaget 
ligger med en bra balans i den komponentavskrivning som görs.  
 
Budgeten uppfyller avkastningskravet på direktavkastning om 3 % men når inte riktigt upp till 
soliditetsmålet på 20 %.  
 
Under 2019 har bolaget bland annat köpt kvarteret Diana nära Viskaholm. Inflyttning har skett i de 33 
ombyggda lägenheterna på Våglängdsgatan 19. En större lägenhetsrenovering i form av stammar och 
badrum av ca 200 lägenheter har genomförts.  
 
Övertagandet av Kasernen 2 skedde i juni och styrelsen ska fatta beslut om tilldelning i december.   
 
Bolaget har även några fastighetsaffärer på gång som styrelsen snart ska ta ställning till.  
 
VD-rekrytering har påbörjats och annons kommer ut i veckan. Styrelsen vill vara ute i god tid då det 
kan ta tid innan en ny VD är på plats. Bengt har tänkt sluta under 2021.  
 
Hyresutvecklingen – till hyresförhandlingarna, som genomförs i december, har bolaget lagt ett 
yrkande på 3,5 %. Bolaget tänker inte acceptera en höjning under 2 % då man inte har varit nöjd med 
tidigare års hyreshöjning. Bolaget har behov av en högre höjning än tidigare för att inte halka efter i 
lägenhetsunderhållet.  
 
Pågående kommunala lokalprojekt: 
Förskola Norrby – Kronängsparken 
Mötesplats Sjöbo  
Utveckling av kommunal verksamhet vid Hulta Torg - behov av fler förskoleavdelningar och förändra 
fritidsgårdens lokaler 
Blockförhyrningsavtal lägenheter/gruppbostäder 
 
Planerade byggprojekt under perioden 2020-2028 visar att bolaget har möjlighet att bygga 1000 
lägenheter utifrån planer mm. Om det sedan kommer bli så beror mycket på förutsättningar och 
efterfrågan.  
 
Hulta Torg – inflyttning av de 112 lägenheterna sker i januari 2020 och alla är uthyrda. Uppdatering 
av torget färdigställs under våren 2020.  
 
Bolagets nästa stora projekt är Regementsstaden, där 144 lägenheter, varav 48 trygghetsbostäder, ska 
byggas. Anbudsförfrågan har precis gått ut och anbuden ligger i nivå med det kalkylerade priset. 
Byggstart under våren 2020 med inflyttning 2022.  
 
Planerad fastighetsaffär, som genererar 104 studentbostäder, beräknas genomföras under 2020. 
Styrelsen tar beslut om detta på sitt decembermöte 2019.  
 
Kronängsparken – markanvisning. Bolaget har fått förslag på ett avtal, men anser att markpriset är för 
högt. Det krävs marksanering och kostnader för ledningsflytt som bolaget ska stå för. Bolaget anser att 
kostnaden för sanering och ledningsflytt ska redas ut innan markpriset kan fastställas. Bolaget vill 
skicka med detta till ägaren.  



 
Brämhult – pågående detaljplansprocess som troligen blir antagen i början av 2020. Planerat för fyra 
byggnader med 56 lägenheter, varav en del blir trygghetsbostäder.  
 
Svärdfästet – finns med på listan för detaljplaner under 2020. Planeras för 60 lägenheter.  
 
Solhem – begärt planändring. Förtätning av egen fastighet med ca 50 lägenheter i form av ett 
punkthus/radhus. 
 
Västerbro ingår i stadens vision 2025. Detaljplan 2019-2021. Planeras för ca 400 nya bostäder. 
 
Ramnås 5 och 6 – i hörnet mot Särlaskolan planeras byggnation av 80-100 studentlägenheter.  
 
Våglängdsgatan 151 – har skjutit lite på projektet med nybyggnation av 50-100 lägenheter. Planerar 
att göra en förstudie till våren.   
 
Till sist nämns bolagets bostadskö. Det står runt 30 00 personer i kö, varav 14 000 är aktivt sökande. 
Omsättningen av lägenheter fortsätter dessutom att minska.  
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Nyproduktionsärenden berördes enligt ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Portföljutvecklingen visar att bolaget kommer att färdigställa ca 300 bostäder under mandatperioden 
och påbörja ytterligare ca 200 bostäder. Därmed anses målet om 400 nya bostäder kunna uppfyllas.  
 
Ägaren har sagt att bolaget ska vara en aktiv part i samhällsbyggnadsutvecklingen och bolaget gör så 
mycket de orkar.  
 
Markanvisningar/ökat byggande - studentlägenheter i dialog med Högskolan, nya byggrätter, Gässlösa 
området. VD skickar med att staden inte ska glömma bort byggherrarna som ska bygga vid 
planeringen av Gässlösa. 
 
Bolaget skickar även med en hållbarhetsutmaning – individuell mätning av hushållsavfall för alla 
boråsare. Det skulle skapa incitament för boråsarna att minska sitt avfall. Precis som bolaget ser en 
tydlig minskning av vattenförbrukningen i de fastigheter där individuell vattenmätning införts.  

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är onsdagen den 13 maj 2020 kl. 9.45. 
 



Kerstin Hermansson tackade samtliga för dagens sammanträde och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 3 december 2019 13.00-14.10  
Bolag: Viskaforshem AB 
 
Närvarande bolaget: 
Ingvar Zachrisson (C), ordförande 
Mattias Karlsson (M), vice ordförande  
Mikael Bengtsson, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Andreas Exner, kommunalråd 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Susanne Glans, Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare, samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar. Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 
direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet.  

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos för 2019 och budget för 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för eventuella risker för avvikelser 
från givna avkastningskrav, mål och uppdrag. 
 
Styrelsen lyfter bolagets önskan om att ta ett grönt lån för finansiering av sin nybyggnation som de har 
framfört tidigare. Meddelar att man kommer driva frågan den politiska vägen.   
 
Ägaren svarar att de riktlinjer och regler för finansverksamheten som är antagna av 
Kommunfullmäktige ska följas och det bolaget framför skulle bli ett frånsteg från riktlinjerna. 
Kommunstyrelsen ansvarar för hela koncernens finansiering och måste se till helheten. Detta är en 
politisk fråga som behöver diskuteras centralt så beskedet till bolaget är att man får tillskriva 
Kommunstyrelsen med en framställan om att göra ett undantag från gällande riktlinjer.    
 



Styrelsen tog också upp att bolaget skickade en förfrågan till Kommunstyrelsen i oktober 2017 om 
detaljplanen för den ekologiska villastaden och undrar var frågan landat för bolaget har inte fått något 
svar. Ägaren svarar att den detaljplanen har blivit en del i det planprogram som ska tas fram för hela 
Viskafors. Bolagsgruppen tar på sig att undersöka vart förfrågan hamnat, det är klart att bolaget ska få 
ett svar. 
  
Därefter presenterade bolagets VD verksamheten utifrån bildspel.  
  
Det har kommit in nya verksamheter vid torget i form av en blomsteraffär och en skräddare.  
 
Mindre företag i Viskafors efterfrågar ett företagshotell. Bolaget har ingen mark att bygga en sådan 
fastighet på. Framför att det kanske finns privata aktörer som kan vara intresserade om staden erbjuder 
mark till det. 
 
Under 2019 har tak bytts på några fastigheter. Det finns fler fastigheter som har behov av takbyte, tar 
det i etapper.  
 
Bolaget jobbar hela tiden för att minska drifts- och underhållskostnaderna.  
 
Nybyggnationen av 13 småhus på Källsprångsvägen har påbörjats. Husen byggs av korslimmat trä 
från Södra skogsägarna. Tanken är att göra ett hus helt klart som blir ett visningshus, och att det ska 
stå klart till juni 2021.  
 
Planeringen av projektet med 30 trygghetsbostäder, Friskafors, fortskrider och är nu ute på anbud. 
Bolaget önskar erhålla ett aktieägartillskott som en del i finansieringen av byggnationen.  
 
Ägaren frågar om bolagets revisor har lyft frågan om eventuell nedskrivning av fastigheterna. Bolaget 
svarar att frågan inte har varit uppe och att man har en aktuell värdering då alla fastigheter är inlagda i 
Datscha. Frågan är mer aktuell vid nybyggnation utifrån nuvärdesberäkning av kassaflödet. Dock är 
det inte lika hårt styrt i K2-regelverket som bolaget tillämpar, utan där ser man mer till helheten. 
Ägaren framför att det är viktigt med en löpande dialog med revisorn och framförallt innan en 
nybyggnation påbörjas så inte frågan om nedskrivning uppkommer efteråt.  
 
Lokalerna för bowling och gymlokal är uppsagda till juni 2021, har hyrts av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 
 
Bolaget lyfter att det finns attraktiv mark i Rydboholm som är klar för nybyggnation och det kan vara 
intressant att titta närmare på.  
 
Budgeten för 2020 visar ett resultat på 2 mnkr. Resultatet är lägre än de senaste åren då bolaget valt att 
generera ett lägre resultat under tiden nybyggnationen av Källsprångsvägen pågår för att kunna 
upprätthålla sitt underhållsarbete.  
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Samtal kring bolagets pågående projekt, se ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 



Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inga behov av förändringar framfördes. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är onsdagen den 13 maj 2020 kl. 8.30. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad/Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 17 december 2019 08.00-08.45  
 
Bolag: Inkubatorn i Borås AB 
 
Närvarande bolaget: 
Petter Hedin, ordförande 
Stefan Dinér, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Anders Glemfelt, näringslivschef 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, Evelina 
Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare, samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar. Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är ett 
resultatkrav på -2,6 mnkr.   

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos 2019 och budget 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för risker för avvikelser från givna 
avkastningskrav, mål och uppdrag.  
 
Bolagets VD presenterade verksamheten utifrån bildspel.  
 
Under hösten har bolaget arbetat med organisationen, arbetsfördelning och uppföljning av sina kunder.  
 
Idag arbetar bolaget med 28 kunder, varav 10 kunder har branschoberoende inriktning och 18 kunder 
har textilinriktning 
 
Håller på att etablera ett mentorskap, har fått kontakt med en extern kille som kan hjälpa kunderna 
med marknadsföring mm.  
 



Bolagets fokus framåt är: textil positionering, ökad teamkänsla, coachande affärsutveckling, hållbarhet 
& cirkularitet, öka nätverket och samarbetet med näringslivet samt tightare samarbete med Högskolan 
i Borås. 
 
Bolagets driftfinansiering baseras på medel från Borås Stad, VGR, Vinnova och Högskolan i Borås.  
 
Strategiska fokusområden ska utgöra plattformen för att säkerställa rätt prioriteringar och maximal 
nytta. Dessa är: affärsutveckling-/stöd, nätverk, positionering BoråsINK, finansiering med målet att 
vara 100 % driftfinansierade, hållbarhet & cirkularitet samt organisation-/arbetsmiljö.  
 
Målsättningen 2020 gällande kunderna är att 6 kunder ska göra exit (lämna för marknaden). Utfallet de 
senaste åren ligger på 4-5 exit av ca 16 kunder som man tar in och arbetar med. Målsättningen på 
längre sikt är att ta in 20 kunder och av dem ska 10 göra exit.  
 
Aktivitetsplanen för 2020 fokuserar mer på marknadsföring av bolaget. Bland annat ska man träffa 
landets övriga inkubatorer och prata om bolagets positionering inom textil.   
 
Bolagets omsättning är ca 12 mnkr. Stödet från Borås Stad är 2,6 mnkr. Prognosen för 2019 visar att 
resultatet möjligen hamnar 100-200 tkr sämre än budget. VGR är den största finansiären och ger ett 
bidrag på lite över 3 mnkr. VGR har spelat in att de kan komma att sänka sitt bidrag om inte Borås 
Stad höjer sitt bidrag. Bolaget önskar därför att staden höjer sitt bidrag till 2,9 mnkr för 2020, som i så 
fall ska gå till marknadsföring. Resultatkravet på bolaget är redan satt till -2,6 mnkr, men ägaren tar 
med sig frågan och ska lyfta den med VGR. Förs även en diskussion kring möjligheten att försöka få 
in Boråsregionen som grundfinansiär eftersom bolaget arbetar i hela regionen.  
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Det finns inte några aktuella frågor som anses vara av större vikt. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget har inga förändringsbehov av direktiven för närvarande. 

 
6. NÄSTA I MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är onsdagen den 6 maj 2020 kl. 08.00. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 17 december 2019 kl. 09.00-10.00  
 
Bolag: Borås Djurpark AB 
 
Närvarande bolaget: 
Annika Persson (L), ordförande 
Urban Svenkvist (M), vice ordförande 
Bo Kjellson, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, Evelina 
Pirs  
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar. Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är ett 
resultatkrav på -12 mnkr.   

     
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos 2019 och budget 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för risker för avvikelser från givna 
avkastningskrav, mål och uppdrag.  
 
Bolaget informerade genom att visa ett bildspel, där bland annat följande gicks igenom: 
 
Bolaget har haft en bra säsong 2019. Fick en bra start på året och framförallt påsken, som låg senare i 
år, hade många fler besökare än 2018. Antalet besökare uppgår nästan till 270 000 jämfört med 
242 000 förra året och budgeterade 265 000. 2019 har varit ett viktigt år och framförallt viktigt att få 
tillbaka de tappade besökarna. Besöksstatistiken per månad visar att juli månad är en väldigt viktig 
månad och i år kom det 18 000 fler besökare än 2018. Antalet sålda lejonkort har också ökat och målet 
för 2020 är att försöka sälja 20 000 lejonkort.  



 
Styrelsen har tittat på utvecklingen av ett antal nyckeltal, bland annat besökare, för att framåt kunna 
arbeta med förbättringar och öka besöksantalet. 
 
Utbildningsverksamheten har utökats och Realgymnasiet som man samarbetar med har lanserat ett 
nytt naturbruksprogram som heter Djurpark. Verksamheten bidrar även till ett inflöde av elever som 
inte kommer ifrån regionen. Utbildningsverksamheten gör ett ekonomiskt överskott. 
 
Inför 2019 rustades den gamla dinosaurieparken upp och nio nya rörliga dinosaurier köptes in och 
miljön runt omkring rustades upp. Har sett att dinoparken varit ett uppskattat inslag bland besökarna. 
 
Sedan några år tillbaka har verksamheten breddats med Simbaland, som har både scen med aktiviteter 
under högsäsong och lekplats och vattenlek. Styrelsen vill med så lite medel som möjligt nå en så bred 
besöksnäring som möjligt och har bland annat pratat om att försöka få till ett samarbete genom att få 
Simba att bli kompis med en Lisebergskanin.  
 
Bolaget ska försöka bli bättre på att berätta vad de gör inom området bevarandearbete. Både vad som 
görs i djurparker och vad som görs i det vilda. Man har ett bra avelsarbete och skickar ut fler djur till 
andra djurparker än antalet djur man tar in.  
 
VD lyfter även de risker bolaget har. En risk är extremväder, där varken för mycket regn eller värme 
är bra, och som kan avgöra om bolaget når budget eller inte. Måste också vårda sitt varumärke, det 
kommer skrivelser i media angående djur i fångenskap med jämna mellanrum. En annan risk är att 
djurparken är känslig för allvarliga sjukdomar. Det kan bidra till att många djur måste avlivas och i 
värsta fall stängning av parken. 
 
Prognosen för 2019 visar på +1 mnkr jämfört med budgeten på -13 mnkr. Campingverksamheten gör 
ett något sämre resultat än 2018 på grund av sämre beläggning.  
 
Budget 2020 visar -12 mnkr i resultat. Budgeterar med 270 000 besökare. För att förenkla 
kommunikationen till besökarna går man från fyra till två säsonger. Gör prisjusteringar och förändrar 
ålderskategorierna. Räknar med samma beläggning på campingen som 2019. Bolaget är återhållsamt 
på kostnadssidan.  
 
Gällande campingen meddelar ägaren att styret har bestämt att den ska ligga kvar i bolaget. Bolaget 
lyfter att man själva inte styr över investeringar eftersom marken arrenderas av LFF och det finns ett 
investeringsbehov för att höja standarden. Bolagsgruppen får titta på frågan hur kommande 
investeringar kan hanteras på ett bra sätt. Ägaren menar att ska vi ha en camping måste den hålla en 
bra standard. Bolaget får ett mer långsiktigt ansvar för campingen, ska se till att formellt beslut också 
tas.  
 
Gällande ny tigeranläggning har bolaget pausat framställan. Det ska göras en fördjupad undersökning 
av pris och utformning under våren. Styrelsen ska ta ett beslut under 2020. Dispensen för nuvarande 
tigeranläggning går ut 2020 men troligt att den kan förlängas något om beslut om uppförande av ny 
anläggning tas under året. 
 
Styrelsen får en fråga varför bolaget lägger en budget på -12 mnkr, som är detsamma som 
resultatkravet. Bör inte budgeten istället ligga på minus 10-11 mnkr för att ha lite buffert utifrån att tex 
vädret är en stor risk. Styrelsen svarar att man ser 2020 som ett omställningsår där man ska se över 
affären djurpark. Har precis börjat med frågan hur kostnadsmassan kan optimeras. Tittar på 
utvecklingen av ett antal utvalda nyckeltal för att jobba vidare med dem och hur de kan utvecklas och 
optimeras. Styrelsen har jobbat väldigt fördjupat med budget 2020 för att kunna göra en omställning. 
Kommande VD-byte blir också en del i den omställningen. Den 1 februari 2020 tillträder Jeanette 
Lindström som ny VD, Bo Kjellsson är kvar februari ut för överlämning.  
 



4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Investeringsplan 2021-2023 presenterades vilken bygger på vikten av att hålla en bra djurvälfärd: 
 
2021: 27,5 mnkr, främst ny tigeranläggning 
2022: 17,5 mnkr, upprustning av pingvinanläggningen 
2023: 26 mnkr, främst ombyggnation av aphuset 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget har inga förändringsbehov av direktiven för närvarande. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är onsdagen den 6 maj 2020 kl. 09.00. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen 
 
   
  
 



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 17 december 2019 10.15-10.50  
 
Bolag: BoråsBorås TME AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Olof Höög (S), ordförande  
Ulrik Nilsson (M), vice ordförande 
Helena Alcenius, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, 
Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar. Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges resultatkrav på bolaget för innevarande mandatperiod är -19,8 mnkr 
eller bättre.  

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos 2019 och budget 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för risker för avvikelser från givna 
avkastningskrav, mål och uppdrag.  
 
Bolagets VD presenterade verksamheten och föredrog bland annat följande: 
 
Under 2019 har den fysiska turistbyrån stängts. Bolaget har också bland annat lagt en strategi beyond 
touristoffice, flyttat till nya lokaler, rekryterat vakanser, haft evenemangsmöten/säkerhetsnålen samt 
lett beredningsgrupp och planering för jubileumsåret 2021. Bolaget är också partner i Versace 
utställningen. 
 



Men framförallt har bolaget arbetat med U20 EM i friidrott. Det har tagit väldigt mycket tid och andra 
frågor har fått stå tillbaka. Fick ett gott betyg för genomförandet. Man har även fått en massa 
erfarenheter som kan användas men en slutsats är att alla stadens förvaltningar måste förankras vid så 
här stora evenemang. Staden tar det med sig till kommande evenemang.  
 
Fokus framåt är Borås 400 år. Har 127 processer som är igång, blir fler alster. De olika områdena är: 
fester & officiella evenemang, historia, idrott, utbildning, kultur, textil & design, stadsutveckling, 
nöjen samt hållbarhet. Ska ta fram 400 anledningar att fira. Bolagets ansvarar för kommunikation, 
marknadsföring och koordinering. De kostnader bolaget har budgeterat att man ska stå för är: 
nyårsfirande, Borås födelsedag, årsringarna för att koppla ihop serviceorterna, 
filmning/dokumentation, kommunikation i form av app, programtidning med 12 nr samt annonsering. 
 
Prognosen för 2019 ligger i nivå med budgeten på -18,5 mnkr.  
 
Budget 2020 visar ett resultat på -21,2 mnkr, varav 2 mnkr är inlagt för 400-års firandet. Ägarens 
resultatkrav är -19,8 mnkr för 2020 och det menar bolaget att man kan klara. Men det är väldigt viktigt 
att få besked gällande finansieringen under 2021 då bolaget lagt in 9 mnkr för firandet. Bolaget frågar 
efter ägarnas ambitionsnivå för jubileumsåret. Staden svarar att ambitionsnivån måste ligga högre än 
ett vanligt födelsedagsfirande. Bolaget behöver formalisera ett beslut gällande detta för att kunna 
fortsätta sitt arbete. Bolagsgruppen tar med sig frågan och återkommer till bolaget. 
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan gällande finansiering av stadens 400-års firande. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget har inga förändringsbehov av direktiven för närvarande. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är onsdagen den 6 maj 2020 kl. 10.15. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 17 december 2019 11.00-11.45  
 
Bolag: Akademiplatsen AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Olof Höög (S), ordförande  
Lars-Gunnar Comén (M), vice ordförande 
Helena Alcenius, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, 
Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommer göras några småjusteringar av ägardirektiven. Bland annat förtydligas 

kommunikationspolicyn och hur bolagen ska uttrycka sin ägare, vilket kommunicerats ut 
tidigare samt förtydligande av ansvarsrollerna vid styrelseförändringar Även lagt till att 
bolagen inte får pantsätta tillgångar utan beslut från Kommunfullmäktige. 

c) Kommunfullmäktiges resultatkrav på bolaget för innevarande mandatperiod är -27,8 mnkr 
eller bättre 

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat utifrån prognos 2019 och budget 2020 rapportera om sin 
verksamhet avseende väsentliga händelser, samt redogöra för risker för avvikelser från givna 
avkastningskrav, mål och uppdrag.  
 
Bolagets VD presenterade verksamheten och föredrog bland annat följande: 
 
Textile Fashion Center 
Ledningsrådet har formerat sig, tillit och fokus på helheten för centret. Ledningsrådet består av de 
mest tongivande organisationerna i centret. Ledningsrådet har tagit fram ett samverkansdokument för 
Textile Fashion Center som signerats av alla huvudmän. Har hittat hållbarhet som den gemensamma 



nämnaren för centret. Samverkansavtalet mellan Borås Stad, Högskolan i Borås och fastighetsägaren 
för Simonsland går ut 2023.  
 
Bolaget lyfter följande framåtriktade frågor:  
- avtalet upprättades inför centrets uppbyggnad, står inget om driften där man är nu 
- det är staden som står för alla kostnader för ”samverkan”, ska det vara så framgent?  
- Science park/Högskolan i Borås växer – dags att samla ihop kommunens delar för att bli en och mer 
jämn part? 
 
Staden är medveten om frågan och har haft ett första möte med fastighetsägaren och Högskolan, ska 
börja se över de olika aktörernas ansvar i centret. Staden arbetar vidare med frågan.  
 
Resultatet i budget 2020 ligger på -27,8 mnkr, varav Textile Fashion Center utgör 10 mnkr. Bolaget 
står för allmänna kommunikationsytor, informationsdesk, extern och intern kommunikation samt 
centrumledning. Tagit bort en tjänst som möteskoordinator då bolaget inte längre förfogar över lokaler 
att hyra ut. 
 
Borås Kongress 
Bolaget har omförhandlat hyresavtalet med driftsoperatören så nu betalar de en ren omsättningshyra, 
avtalet gäller tom 2021. Driftsoperatörens prognos för hyran ligger på 2,8 mnkr för 2019 och på 4,1 
mnkr för 2020. Summering av året 2019: för kort startsträcka, bra vår och höst men misslyckad 
julsatsning.   
 
Bolaget och operatören har haft protokollförda möten varje månad under 2019 och då även gått 
igenom redovisningen.  
 
Ett problem som lyfts är hotellkapaciteten, det råder brist på hotellrum för att kunna boka in stora 
möten och kongresser i Borås Kongress. Bolaget trycker på vikten av stadens ansvar för framtagandet 
av planer för byggande av fler hotell.  
 
Borås Kongress står för -17,7 mnkr av totalbudgeten 2020. Hyran utgör 15,6 mnkr utifrån en årlig 
uppräkning med 3 %. Utöver hyran tillkommer 1,2 mnkr i fastighetsskatt och kostnader för värme och 
vatten.  
 
Prognosen för 2019 för bolaget totalt ligger på -26,4 mnkr jämfört med budget på -23,9 mnkr. Det är 
främst lägre hyresintäkter för Borås Kongress som bidrar till det sämre resultatet.   
 
Till sist informerades det om LED-skärmen. Kort historik är att upphandling gjordes våren 2018 som 
överklagades. Bolaget valde då att dra tillbaka den för att skriva om förfrågningsunderlaget. 
Sommaren 2018 tog man beslut om att korttidshyra en skärm på 12 månader. Det hyresavtalet 
överklagades och förvaltningsrätten ansåg att hyran av skärm ej var nödvändig för verksamheten. 
Bolaget tillhandahåller därför ingen LEDskärm till operatören from juli 2019. Ny upphandling gjordes 
under 2019 som också överklagades men Förvaltningsrätten tog inte upp det. Tilldelningsbeslut har 
gjorts under hösten och leverans av skärm sker mars/april 2020. Bolaget har nyligen fått en 
stämningsansökan på skadestånd från leverantören som vann den första upphandlingen.   
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
 



Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Samtal fördes kring strukturen framöver avseende finansiering av Textile Fashion Center. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
Hur arbetar bolaget med implementering och löpande uppföljning av ägardirektiv på en 
övergripande nivå? Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget har inga förändringsbehov av direktiven för närvarande. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse för nästa år är utskickad, nästa pluppsamtal är onsdagen den 6 maj 2020 kl. 11.00. 
 
Niklas Arvidsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



SÖDRA ÄLVSBORGS   PROTOKOLLSUTDRAG  
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND  DIREKTIONEN 
  2019-12-06 1(1) 
 
 
 
§ 61 
Verksamhetsplan, internbudget och investeringsbudget år 2020 (Dnr. 2019-000411) 
Direktionen beslutade 2019-06-14 om en rambudget för 2020 på 170 218 Tkr enligt de 
förutsättningar som SÄRF:s medlemsråd tidigare anvisat. Kostnaderna fördelas mellan 
medlemskommunerna enligt den nya ekonomiska fördelningsmodellen som fastställts i 
SÄRF:s Förbundsordning som gäller fr. o m 2020-01-01. 
 
Verksamhetsplanens prestationsmål utgår från de säkerhetsmål och andra målsättningar 
som anges i SÄRF:s nya Handlingsprogram som gäller fr. o m 2020-01-01. 
 
I samband med beslutet om rambudgeten i juni avvaktades beslutet angående investeringar 
2020 varför detta istället ska fastställas vid dagens sammanträde. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa verksamhetsplan 2020 
 
att fastställa internbudget 2020 till 172 500 Tkr 

med en finansiering med 2 282 Tkr från eget kapital 
 
att fastställa investeringsbudget för 2020 till 15 020 tkr 
 
 
 
 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson Torsten Lindh 
ordförande 
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2019-12-17 
 
Rätt utdraget betygar: 
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1  Inledning 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anger att varje kommun ska anta ett handlingsprogram 
för förebyggande mot brand och andra olyckor samt för kommunal räddningstjänst. Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds (SÄRF) har ett handlingsprogram utifrån förbundets uppdrag från 
medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 
 
Grundläggande är för både den enskilde och samhället att det inträffar så få olyckor som möjligt och 
att konsekvensen av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt. Att förebygga olyckor och ge 
drabbade kunskaper som de behöver för att hantera olyckan kan därför bli avgörande. När 
individuella resurser inte räcker till ska samhället kunna erbjuda professionella och snabba 
räddningsinsatser som arbetar i samverkan med varandra. 
 

1.1  Handlingsprogram 
Handlingsprogrammet utgör ett styrdokument för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (SÄRF) 
verksamhet under perioden 2020-2023. Det beskriver organisationens förebyggande-, operativa- och 
stödverksamheter samt övergripande mål och strategiska inriktningar.  
 

 1.2  Verksamhetsplan och Internbudget 
Handlingsprogrammets övergripande fyraåriga plan för verksamheten fördelas i årliga 
verksamhetsplaner med prestationsmål och internbudget för respektive år.  
 

2  Vilka vi är 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar och 
ansvarar för räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och 
Ulricehamn. Vi har 24 brandstationer som är fördelade i samtliga medlemskommuner varav två 
stationer med heltidsanställd räddningspersonal, 17 stationer med räddningstjänstpersonal i 
beredskap (RiB) och sex räddningsvärn (frivilliga). Antalet anställda uppgår till cirka 500, varav 
huvuddelen är hel- eller deltidsanställd räddningstjänstpersonal. Vårt huvudkontor finns i Borås där 
förbundets övningsanläggning också finns invid Guttasjön. 
 

 
Förbundets geografi med stationernas spridning i de sex kommunerna som utgör SÄRF. 
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 2.1  Vårt uppdrag 
Räddningstjänstuppdraget regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt förbundsordningen 
som är den överenskommelse som de sex medlemskommunerna tecknat i detta avseende. 
 

2.1.1  Förbundsordningen 
Vårt uppdrag regleras bland annat i förbundsordningen vilket innebär att SÄRF ska i huvudsak 
ansvara för att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna: 

 enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt förordningen (2003:789) om skydd 
mot olyckor. 

 enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och förordningen (2010:1075) om 
brandfarliga och explosiva varor. 

 avseende information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsatser enligt lag 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor.  

 
Utöver dessa uppgifter stödjer SÄRF kommunerna i följande verksamhetsområden: 

 Kommunernas krisberedskap enligt bestämmelserna i lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  

 Kommunernas plan- och byggverksamhet enligt plan- och bygglagen (1987:10).  

 Kommunernas psykiska och sociala omhändertagande efter olyckor, kriser eller extra 
ordinära händelser (ex POSOM-verksamhet). 

 
Förutom dessa uppdrag ingår rätten att utföra andra uppgifter som ansluter till ovanstående 
lagstiftning eller på annat sätt ansluter till säkerhet och trygghet i kommunerna. Dessa är främst: 

 Restvärdesräddning 

 Larmförmedling 

 Vattendykning 

 Stöd till sjukvårdshuvudmannens ambulansverksamhet 

 Service som kan hänföras till räddningstjänstens verksamhetsområde 

 Beredskap avseende olika akuta åtgärder inom det kommunala ansvarsområdet 

 Utbildning 

 Forskning och utveckling. 
 

 2.1.2  Organisation 
SÄRF styrs av en direktion bestående av politiker från kommunerna i förbundet. Verksamheten leds 
av en förbundsdirektör med en utsedd räddningschef enligt LSO. Organisationen är indelad i fem 
avdelningar: Skydd och samhälle, Insats och beredskap, Analys och verksamhetsutveckling, 
Utbildning, Teknik och fastighet samt ett Kansli, varav de tre sistnämnda fungerar som 
stödverksamhet. Vid sidan av dessa fem avdelningar finns även en förbundssekreterare och två 
kommunikatörer som stöd till organisationen i stort. 
 
 

3  Vad vi vill 
Med utgångspunkt från förbundets problembild och risker, förbundsordningen och de nationella 
målen i LSO har vi formulerat en vision, några strategiska inriktningar samt ett antal säkerhetsmål för 
perioden 2020-2023 som är styrande för verksamheten. 
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Kopplingarna mellan de olika styrdokumentens mål illustreras nedan, det fyraåriga 
handlingsprogrammets säkerhetsmål bryts ner till ettåriga prestationsmål i verksamhetsplanen. 
Dessa mål bryts sedan ner i aktiviteter.  
 

Lagen om skydd mot olyckor Nationella mål 

Handlingsprogram 2020-2023 Säkerhetsmål 

Årliga verksamhetsplaner Prestationsmål 

 Aktiviteter 

Olika styrdokument och hur de hänger samman inom SÄRF. 

 

 3.1  Vår vision 
En vision syftar till att skapa ett långsiktigt mål för organisationen och ska vara en kompass för 
organisationens arbete över lång tid. 
 
SÄRF:s vision är: ”Ett säkert och olycksfritt samhälle för alla” 
 
Visionen syftar till att göra ett tydligt ställningstagande där organisationen arbetar för ett säkert och 
olycksfritt samhälle för alla – en nollvision. Den går även i linje med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps nationella strategi: ”Ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av 
brand”. 
 

3.2  Vår verksamhetsidé 
Vi hjälper dig förebygga det oönskade. 
Vi hjälper dig hantera det oönskade. 
Vi lär oss av det oönskade. 
 

 3.3  Våra strategiska inriktningar 
För att vara en räddningstjänst i tiden, för framtiden, arbetar SÄRF strategiskt med: 
 

 att med en medarbetardriven organisation utveckla verksamheten mot en modern offentlig 
förvaltning 

 att agera och verka för Ett SÄRF 

 att god kommunikation genomsyrar hela organisationens alla led 

 att vara en kommunikativ och synlig Räddningstjänst 

 att rekrytering och kompetensförsörjning styrs av mottot rätt person på rätt plats 

 att ha god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans med intern styrning för god 
kontroll 

 att arbeta effektivt genom att göra rätt saker på rätt sätt 
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 3.4  Våra säkerhetsmål 
Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för 
perioden 2020-2023. Målen är uppdelade på Före, Under och Efter och framgår i detalj i 
uppställningen under punkt 4.3 Verksamhetens mål. 
 

3.5  Uppföljning av mål 
De uppsatta fyraåriga säkerhetsmålen som syftar till att ge styrning till organisationen, delas upp till 
prestationsmål i verksamhetsplaner som följs upp årligen. Om målen i dessa planer uppfylls anses 
säkerhetsmålen uppfyllda. 
 

4  Intern styrning och kontroll 

Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål och riktlinjer samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt (KL 2017:725).  

Förbundet ska genom att upprätta en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys ringa in de rutiner 
och processer som är viktiga att följa upp, enligt en, av direktionen årligen fastställd, kontrollplan. 
 
Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering av risker 
samt framtagande av åtgärdsplaner. Den årliga Internkontrollplanen beslutas av direktionen i mars 
varje år. 
 

4.1  God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning innebär att förbundet följer beslutad budget och samtidigt visar att 
säkerhetsmålen enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor uppfylls. Förbundets 
Handlingsprogram och uppsatta säkerhetsmål avser perioden 2020 – 2023 och målen bryts ner till 
prestationsmål för varje enskilt år. 
God ekonomisk hushållning innebär också att förbundets ekonomiska utrymme är överordnat 
verksamhetens ambitionsnivå. 
 

4.2 Finansiellt mål 
Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt rambudget och 
Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är ett nollresultat varje enskilt år. I 
beslutad rambudget ingår kostnad för Särskild Avtalspension inom Räddningstjänst (SAP-R) enligt 
prognos per föregående årsskifte.  
Kostnad för SAP-R i Internbudget är enligt prognos per 31:a augusti och vid avvikelse från tidigare 
prognos kan direktionen besluta om att detta överskott alternativt underskott ska föras mot Eget 
Kapital. 
 

4.3  Verksamhetens mål 
SÄRF har utvecklat planering och uppföljning av verksamheten genom att bryta ner det fyra-åriga 
Handlingsprogrammet till en verksamhetsplan med årliga prestationsmål. De fyra-åriga 
säkerhetsmålen är uppdelade på Före, Under och Efter. Varje Säkerhetsmål är uppdelat på ett eller 
flera årliga prestationsmål.  
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Säkerhetsmål, Före Prestationsmål 

Den enskildes och verksamheters förmåga att 
förebygga och hantera bränder och andra 
olyckor ska stärkas. 

Den enskildes och verksamheters förmåga att 
förebygga och hantera bränder och andra olyckor 
ska stärkas genom att samordna och utveckla 
SÄRF:s utbildning, rådgivning och information.  

 
SÄRF ska samverka i säkerhets- och 
trygghetsskapande arbete i 
medlemskommunerna. 

Det förebyggande skyddet mot brand och 
andra olyckor ska stärkas i byggnader och 
andra anläggningar via information, 
rådgivning, tillsyn, myndighetssamverkan och 
deltagande i plan- och byggprocessen. 

Effektivisera tillsynsarbetet för att få bättre effekt 
och stärka det förebyggande skyddet mot brand 
och andra olyckor hos verksamheter och 
fastighetsägare. 

 

Bibehålla, stärka och fördjupa relationerna med 
förbundets samtliga byggnadsnämnder i syfte att 
få bättre och effektivare hantering mot 
bygglovssökare. 

 

Stärka kommunernas kunskap om 
räddningstjänstens intresseområde i 
planprocessen och/eller riskhantering vid 
detaljplanering. 

 

Operativ personal ska ha den kompetens som 
behövs för att kunna agera inom det 
förebyggande arbetet i förekommande 
arbetsuppgifter. 

Verksamheters förmåga att hantera 
kemikalier, brandfarlig vara och explosiv vara 
på ett säkert och riskminimerande sätt ska 
stärkas genom information, rådgivning, tillsyn 
och tillstånd. 

Verksamheter klassade enligt LSO 2 kap 4§ eller 
omfattas av LBE ska nödvändiga åtgärder 
kontinuerligt vidtas för att hindra eller begränsa 
konsekvenserna av en olycka i eller i anslutning 
kring verksamheten samt ha förmåga att minska 
risken för olyckor. 

Allmänheten ska ha tillgång till uppdaterad 
information om riskerna vid verksamheter 
som hanterar kemikalier i en större 
omfattning. 

Informationen på SÄRF:s hemsida om de farliga 
verksamheter som överskrider gränsvärdena i lag 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
(Sevesolagstiftningen) ska vara aktuell. 

Brandskyddet i byggnader och andra 
anläggningar ska stärkas genom att sotning 
och brandskyddskontroll genomförs inom 
föreskrivet intervall. 

SÄRF ska ha en uppfyllnadsgrad om minst 95 % av 
rengöringarna (sotning) i respektive kommun 
eller minst 95 % som helhet. 

 
SÄRF ska ha en uppfyllnadsgrad om minst 90 % av 
brandskyddskontrollerna i respektive kommun 
eller minst 90 % som helhet. 

 
Enskildas förmåga att använda, rengöra och 
detektera fel på uppvärmningsanordningar ska 
stärkas. 
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Säkerhetsmål, Under Prestationsmål 
Räddningsinsatser ska planeras, förberedas 
och genomföras med en god och likvärdig 
kvalité utefter de lokala förhållandena. 

Operativa funktioner ska vara dimensionerade 
enligt kontinuerligt bedömd riskbild, lokala 
rutiner och avtal. 

 
Fordon, materiel och personlig utrustning ska 
anpassas enligt förmågebeskrivning. 

 
Ledningsfunktionernas kvalitetssäkrade 
kompetens ska motsvara kraven i 
förmågebeskrivningen. 

 
Kvalitetssäkrade utbildningar och övningar ska 
leda till att kraven i förmågebeskrivningen 
uppfylls. 

Ha förmågan att under insats skydda känsliga 
miljöområden, dricksvattentäkter och 
reningsverk från verkningar av släckvatten och 
kemikalier vid olyckor. 

Med kvalitetssäkrade rutiner ska det systematiskt 
miljöarbete vid räddningsinsatser förbättras. 

Via samverkan ha en god förmåga att hantera 
stora händelser med gemensamma 
ledningsresurser och gränslös räddningstjänst 
inom och utanför förbundets område. 

Uppdaterade och regelrätta avtal. 

SÄRF ska vid påfrestningar på samhällets 
infrastruktur, bibehålla en god beredskap för 
att rädda och skydda befolkningen samt civil 
egendom från verkningar av brand och andra 
olyckor. 

Genom samverkan och samarbete med andra 
aktörer i kris ska förbundets samlade förmåga 
resultera i proportionerliga inriktningsbeslut.   

 
Lägsta acceptabla nivå för verksamheten ska 
definieras och kvalitetssäkras. 

Planera för att SÄRF vid krig eller höjd 
beredskap ska kunna skydda och rädda 
befolkningen samt civil egendom genom 
upptäckande, utmärkning och röjning av 
farliga områden samt indikering, sanering och 
andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och 
kemiska stridsmedel. 

Ska ha förmåga till samverkan och samarbete 
med andra aktörer vid höjd beredskap och 
krigshändelse samt förmåga till proportionerligt 
inriktningsbeslut. 

 
 

Säkerhetsmål, Efter Prestationsmål 
Genomföra brand-, olycksundersökningar och 
insatsutvärderingar i syfte att lära av 
inträffade händelser och utveckla 
räddningstjänsten i stort. 

Kvalitén på sakkunnigutlåtanden ska vara hög. 
Kunskapsöverföringar ska ske kontinuerligt till 
organisationen med effektförbättringar som 
resultat 

 Antalet felaktiga automatlarm ska minskas.   

 
Räddningsledares kunskap om komplexa 
miljöinsatser ska leda till effektivare och säkrare 
insatsresultat. 

Efter avslutad räddningsinsats stödja 
drabbade med information kring behov av 
bevakning, restvärdesskydd, sanering och 
återställning. 

Fungerande rutin för avslut och överlämning vid 
räddningsinsats ska finnas. 
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5 Analys och Verksamhetsutveckling 
 
Avdelningen för Analys och Verksamhetsutveckling ansvarar i huvudsak för: 
 

 Ledningscentralen 

 Inre ledning, stab och samverkan 

 Systemledning av kommunal räddningstjänst 

 Krisberedskapsamordning 

 Säkerhet/säkerhetsskydd 

 Analys 
 

5.1 Systemledning, normativ ledning, ledningscentral,  

inre ledning, stab och samverkan 
Avdelningen analys och verksamhetsutveckling ansvarar för ett operativt system som anpassas 
beroende på en olyckas komplexitet, omfattning samt risk- och hotbild. Systemledning, normativ 
ledning är grunden för att bedriva inre- och yttre ledning. Avdelningen ansvarar för att bedriva och 
utveckla arbetet och det faktiska arbetet vid räddningsinsats utgår från ledningscentralen. 
 
Avdelningen samverkar som myndighet med kommunernas förvaltningar och andra myndigheter för 
att bedriva effektiva räddningsinsatser. 
 

5.2 Krisberedskap 
SÄRF samverkar och samarbetar med medlemskommunerna enligt bestämmelserna i Lag (SFS 
2006:544) om extra ordinära händelser om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  
 
Enligt det svenska systemet för krisberedskap ska SÄRF under en krishändelse ha förmåga och 
uthållighet att säkerställa egen förmåga att genomföra räddningsinsatser. Under händelser och kriser 
kan SÄRF ge medlemskommunerna stöd för stab och ledning, kriskommunikation, förmedling av 
varning och information, omvärldsbevakning, analysarbete, transportstöd, sambandsstöd och 
liknande. 
 
Då SÄRF inte ingår i medlemskommunernas arbete för krisberedskap och civilt försvar utan verkar 
som en samverkande och samarbetande part måste samma planering som genomförs i kommunerna 
även göras i räddningstjänstförbundet. Detta förväntas av samhället och i det arbetet ingår bland 
annat: 
 

 Driva och utveckla arbetet med krisberedskap och även civilt försvar och räddningstjänst 
under höjd beredskap. 

 Risk- och sårbarhetsanalysarbete samt arbets- och utvecklingsplan kopplat till detta. 

 Kontakt för samverkan och samarbete i krisberedskap med medlemskommuner och övriga 
regionen. 

 Medverkan i kommunernas kris- och säkerhetsarbete samt utvecklande av SÄRF:s eget 
beredskapsarbete. 

 

5.3 Säkerhet/Säkerhetsskydd 
Riskbilden för SÄRF förändras i takt med samhället. Organisationen genomför omvärldsbevakning för 
att möta samhället nu och i framtiden. För att göra detta krävs en riskidentifiering, ökad och ny 
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kompetens samt en förmåga att förebygga och omhänderta oönskade händelser för att minska 
riskerna för både medborgare och medarbetare. 
 
I detta arbete blir säkerhetsskyddet, med en säkerhetsskyddsplan i grunden en viktig del för att 
kunna agera säkert och effektiv vid räddningsinsatser. 
 

6 Skydd och samhälle 
Avdelningen för Skydd och samhälle ansvarar i huvudsak för det olycksförebyggande arbetet, vilket 
omfattar: 

 Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 

 Tillsyn och tillståndsgivning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 

 Rådgivning och information till allmänhet, organisationer och myndigheter 

 Riskhantering och brandskydd i plan- och byggprocessen 

 Sotning och brandskyddskontroll 

 Olycksutredning och Insatsuppföljning 

 Evenemangssäkerhet 

 Övrig remisshantering och myndighetssamverkan 
 

6.1  Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
Räddningstjänsten ska som myndighet utöva tillsyn över efterlevnad av lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagens 5 kapitel. Tillsyn avser att den 
enskildes skyldigheter utförs utifrån 2 kap. 2§ och 3§ gällande skyldigheter för ägare och 
nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar samt 2 kap. 4§ avseende skyldigheter vid 
farlig verksamhet. Tillsynen avser även att kontrollera att skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 
2 kap. 3§ är uppfylld. Tillsynen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd taxa och är kostnadsneutral 
för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras enligt en separat tillsynsplan som är riskbaserad och 
upprättas årligen. Utöver de objekt som väljs ut enligt tillsynsplanen utför SÄRF årliga tillsyner på 
kommunala badplatser i förbundet. 
 

6.2 Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva 
varor 

SÄRF har i uppdrag från kommunerna att handlägga tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndshandläggning sker i samverkan med andra 
myndigheter. Bland annat utgör kommunernas miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningar samt 
polismyndigheten remissinstans i ärendena. Tillståndshandläggningen genomförs utifrån rutiner som 
medför kvalitet och effektivitet i arbetet mellan SÄRF, tillståndssökande och kommunerna. 
Tillståndshandläggningen finansieras av en fastställd avgiftsmodell. Avgiftsmodellen är utformad för 
att göra tillståndshandläggningen kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras 
enligt en gemensam tillsynsplan tillsammans med tillsynerna för Lagen om skydd mot olyckor. 
 

6.3 Samhällsplanering och bygglov 
SÄRF är en remissinstans till kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar i frågor rörande 
riskhantering i planprocessen och byggnadstekniskt brandskydd i bygglovsprocessen. SÄRF verkar för 
en riskreducering i samhället genom att i kommunernas översikts- och detaljplanering bevaka frågor 
som riskavstånd till farligt godsleder och farlig verksamhet, släckvattenhantering, 
brandvattenförsörjning, översvämningsrisker med mera. I bygglovsprocessen granskar SÄRF att det 
byggnadstekniska brandskyddet lever upp till gällande tekniska egenskapskrav avseende brandskydd. 
I plan- och byggprocessen säkerställs även räddningstjänstens insatsmöjligheter. 
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6.4 Sotning och brandskyddskontroll 
Räddningstjänsten ska i förebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning 
uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma gäller imkanaler i restauranger, 
storkök och därtill jämförbara utrymmen enligt LSO 3 kap. 4 §. Brandskyddskontrollen innefattar 
även skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar. 
Sotning och brandskyddskontroll sker på det sätt och med sådan frekvens som anges i Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring och brandskyddskontroll (MSBFS 
2014:6). 
Sotningen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd taxa. Sotningen och brandskyddskontrollen är 
förlagd på entreprenad. Inom förbundet opererar två sotningsentreprenörer. SÄRF arbetar för att 
upprätthålla en god samverkan och erfarenhetsutbyte med och mellan entreprenörerna. SÄRF får 
medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra rengöring på den egna fastigheten. 
Utbildning för egensotning genomförs normalt två gånger per år. 
 

6.5  Brett säkerhetsarbete och övriga remisser 
Det breda säkerhetsarbetet avser räddningstjänstens ansvar att verka för skydd mot andra olyckor än 
bränder enligt 3 kap. 1 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. En del förebyggandeinsatser 
behöver även genomföras i samverkan med andra kommunala förvaltningar och myndigheter för att 
uppnå ett gott resultat. Exempel på sådana insatser är att förebygga anlagd brand och stärka 
brandskyddet hos personer med nedsatt förmåga att agera i händelse av brand med så kallat 
individanpassat brandskydd.  
SÄRF är även remissinstans/sakkunnig i andra ärenden än de som berör plan- och byggfrågor. 
Ärendena innebär främst yttranden i samband med serveringstillstånd, offentliga tillställningar, 
evenemang, släckvattenberäkningar, miljötillstånd och sakkunnighetsutlåtanden efter brand. 
 

6.6 Insatsuppföljning 
Räddningstjänsten ska följa upp inträffade olyckor och räddningsinsatser enligt 3 kap. 10 § i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor. SÄRF genomför insatsuppföljningar i syfte att tillvarata 
erfarenheter från inträffade olyckor och räddningsinsatser, för att tillämpa dessa i ett 
olycksförebyggande och insatsutvecklande syfte. Varje insats dokumenteras i en insatsrapport som 
främst ligger till grund för insatsstatistik. Lokal och nationell insatsstatistik används i sin tur som 
underlag till verksamhetsplaneringen. 
Insatsuppföljning utförs enligt separata riktlinjer. Behovet av en insatsuppföljning och dess 
omfattning styrs av den mängd erfarenheter som förväntas framkomma, hur pass lättidentifierade 
erfarenheterna är samt till vilken målgrupp erfarenheterna riktas. SÄRF har fyra arbetssätt för 
uppföljning; enkel insatsuppföljning, fördjupad insatsuppföljning, tematisk insatsuppföljning och 
statistisk insatsuppföljning. Ibland genomförs insatsuppföljningar i samverkan med andra 
myndigheter, så som polis, ambulans, trafikverket och SOS. 
 

7 Insats och beredskap 
Avdelningen för Insats och beredskap ansvarar i huvudsak för den operativa beredskapen och 
insatser vilket omfattar: 

 Räddningsinsatser enligt LSO och övriga operativa uppdrag. 

 Räddningstjänstplanering 

 Insatsplanering 

 Insatsuppföljning och erfarenhetsåterföring 

 Restvärdesräddning 
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7.1 Räddningsinsatser enligt LSO och andra uppdrag 
SÄRF bedriver räddningstjänst i kommunerna i förbundet enligt 3 kap. 7 § i lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor. Med begreppet räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller 
kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor i syfte att hindra och 
begränsa skador på människor, egendom eller miljö enligt 1 kap. 2§ i lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. SÄRF ska ha förmåga att när som helst, vid behov, genomföra en räddningsinsats. SÄRF 
tillhandahåller en egen dykorganisation för dyklarm och andra dykuppdrag i viss omfattning. SÄRF 
genomför även insatser i väntan på ambulans (IVPA) enligt avtal.  
SÄRF är ansluten till SOS Alarm genom avtal för mottagning och förmedling av larm från 112 och för 
mottagning och förmedling av automatiska brandlarm. Det finns även en larmanordning vid varje 
brandstation som kan användas i nödsituationer. SÄRF driver en egen ledningscentral. För att 
påskynda utalarmering av räddningsstyrkor finns så kallade förlarm vid larmtyperna; brand i byggnad, 
trafikolycka, järnvägsolycka, drunkning, suicid, dykolycka och fastklämd person, vilket innebär att 
SOS-operatören kan larma ut räddningsstyrkor innan en intervju är slutförd. Inre befäl ges också 
möjlighet till medlyssning av SOS-samtal vilket syftar till att ytterligare påskynda och utforma 
utlarmningen.  
I samband med allvarliga olyckor kan allmänheten varnas och informeras genom ett ”Viktigt 
meddelande”. Meddelandet kan användas bland annat vid gasutsläpp, stora bränder med kraftig 
rökutveckling och svåra vädersituationer. ”Viktigt meddelande” kan ges som ett varningsmeddelande 
med signal via tyfoner utomhus i centrala Borås, Mark och Ulricehamn och/eller som ett 
informationsmeddelande via radio, TV och telefon. 
 

7.2 Insatsplanering 
För att räddningstjänsten ska kunna genomföra en säker och effektiv insats vid en brand eller annan 
olycka, krävs att lättolkad information om objektet finns tillgänglig. Objektsinformation upprättas och 
uppdateras av ägaren/verksamhetsutövaren och SÄRF tar del av denna i de fall det krävs. I vissa fall 
tar SÄRF fram och uppdaterar insatskort/insatsplaner för specifikt utvalda objekt.  
SÄRF kontrollerar löpande framkomligheten på räddningsvägar till de fastigheter där 
räddningstjänstens stegutrustning utgör en alternativ utrymningsväg över 12 meter, och för en dialog 
med fastighetsägare om lösningar i de fall där framkomligheten är undermålig. På uppdrag av 
kommunerna svarar SÄRF för att underhålla och prova aggregat för viktigt meddelande till 
allmänheten. 
 

7.3 Restvärdesräddning 
Räddningstjänsten kan i vissa fall initiera och utföra akut restvärdesräddning i syfte att minska eller 
förhindra ytterligare skador efter en olycka. Förutsättningarna för detta regleras genom avtal med 
Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB. Akut restvärdesräddning innebär att 
räddningstjänsten efter beslut från räddningsledaren, kan utföra åtgärder för att skapa torr och rökfri 
miljö i byggnad upp till en omfattning av 16 persontimmar.  Vid behov av vidare restvärdeåtgärder, 
så kallad fortsatt restvärdesräddning, kan räddningstjänsten utföra detta som entreprenör under 
samordning av en restvärdesledare alternativt på uppdrag av annan behörig beställare, såsom ägare, 
försäkringsbolag eller miljörestvärdeledare. Fortsatt restvärdesräddning kan omfatta skadetyperna 
brand, vatten, samt transport- och miljöolyckor. 
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8 Stödverksamhet 
SÄRF har tre avdelningar för stödverksamhet, Teknik & Fastighet, Utbildning samt Kansli. 
 

8.1  Teknik & Fastighet 
Avdelningen för Teknik och Fastighet ansvarar för: 

 Material, fordon, verkstad 

 Service 

 Lokaler 

 Radio, IT, Automatlarm 
 
För fordon, utrustning och teknik handlar det främst om att utveckla och upprätthålla en hög nivå 
likaväl som att IT-verksamheten fungerar så optimalt som möjligt. SÄRF:s verksamhet ska med god 
omvärldsbevakning och uppfyllande av allmänhetens förväntningar utvecklas utifrån fastställda mål 
och planer.  
 
Förbundets lokaler hyrs i stor utsträckning av medlemskommunerna men även i några fall av privata 
aktörer. Det ingår i avdelningens ansvar att initiera förändringar och förbättringar av fastigheter samt 
underhåll. 
 
SÄRF tillhandahåller en tjänst gentemot de anläggningar och verksamheter som vill ansluta sina 
brandlarmanläggningar till räddningstjänsten. Tjänsten tecknas i avtalsform och är avgiftsbelagd. 
Tjänsten innebär kortfattat att ägare alternativt innehavare får ansluta en brandlarmanläggning till 
SÄRF för någon form av åtgärd vid inkommen larmsignal (teknisk indikering) eller vid fellarm. 
 

8.2  Utbildning 
Avdelningen för Utbildning ansvarar i huvudsak för: 

 Metodutveckling 

 Intern utbildning och övningsplanering 

 Extern utbildning 

 Övningsanläggning 
 

8.2.1 Metodutveckling, intern utbildning och övning 
Metodutveckling, intern utbildning och övning bedrivs i syfte att stärka SÄRF:s operativa förmåga, 
och i förlängningen utveckla och säkerställa att SÄRF kan genomföra effektiva räddningsinsatser 
enligt 1 kap. 3 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Den interna utbildningen och övningen 
involverar samtliga operativa funktioner och planeras enligt separata utbildnings- och övningsplaner. 
Metodutveckling genomförs i projektform. Större metodutvecklingsprojekt genomförs med stöd från 
eller i samarbete med andra myndigheter, så som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB, och RISE. De flesta aktiviteterna inom metodutveckling, intern utbildning och övning genomförs 
på SÄRF:s övningsanläggning Guttasjön. 
 

8.2.2  Information, rådgivning och extern utbildning 
Räddningstjänsten ska genom rådgivning underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar enligt 2 kap. 2§ 
i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunallagen och förvaltningslagen uttrycker också på 
olika sätt en skyldighet att erbjuda information och rådgivning till allmänheten. Syftet med att sprida 
kunskap är att underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar för att förhindra och begränsa olyckor. 
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8.3  Kansli 
SÄRF:s kansli har i uppdrag att: 

 skapa administrativa förutsättningar för en professionell produktion inom hela 
räddningstjänstförbundet 

 utveckla administrativa rutiner och system som motsvarar dagens behov och öppnar 
möjligheter inför framtiden 

 tillhandahålla hög kompetens för att kunna erbjuda en hög servicenivå till kunder och 
anställda 

och ansvarar i huvudsak för: 

 Förvaltning: ekonomi, kund och leverantörsreskontra, diarier och arkiv 

 HR (Human Resources): rekrytering, arbetsmiljö, lön, personaladministration, planering och 
schemaläggning. 
 

9 Internbudget 2020 

9.1 Internbudget 
Internbudgeten för 2020 bygger på direktionens beslut den 2019-06-14 för Budgetram 2019 på 170,2 
Mnkr vilket är en höjning av Förbundsbidraget med 3,1 %. 
Resultatet i Internbudgeten är minus 2,2 Mnkr p.g.a. pensionskostnadens fördelning mellan åren. I 
KPA:s prognos per 2019-08-31 beräknas kostnaden för pension att bli lägre för 2019 då färre än 
beräknat gått i avtalspension (SAP-R) under året men detta påverkar samtidigt 2020 som får en ökad 
kostnad. Pensionskostnaden för 2020 ökar jämfört med budgetramen med 2,5 Mnkr varav 3,2 Mnkr 
avser ökad kostnad för SAP-R men övrig pensionskostnad minskar med 0,7 Mnkr.  
Med hänvisning till förändrad kostnadsbild för pension föreslås att direktionen beslutar att 
underskottet på 2,2 Mnkr tas mot Eget kapital. Förbundets finansiella mål är 0-resultat men 
avvikande pensionsprognos jämfört med budgetramen kan föras mot Eget Kapital. 
 

9.2 Eget kapital 
Förbundets egna kapital uppgår efter 2018 års bokslut till 51 261 tkr. 
SÄRF har ingen fastställd finanspolicy men en god ekonomisk hushållning kräver ett eget kapital som 
täcker ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser före 1998 samt förbundets risker.  
 

Eget kapital Belopp 

Ingående balans 2019-01-01 51 261 tkr 

Prognos 2019 -     639 tkr 

Utgående balans 2019-12-31 prognos 50  622 tkr 

Ansvarsförbindelse 2019-12-31 prognos 14 449 tkr 

 

9.3  Medlemsavgift 2020 
Direktionen beslutade 2019-06-14 om höjning av budgetramen med 3,1 % för oförändrad 
verksamhet med befintlig organisation enligt medlemsrådets förordande den 2019-04-26. 2019 års 
budget är underfinansierad och för att nå en budget i balans (exkl. ökning av pensionskostnad) 
innebär det en höjning av förbundets verksamhetskostnader med 2,0 % för 2020. 
 
Befolkningsökning i förbundets område har varit 5,2 % de sista 5 åren, d.v.s. en genomsnittlig 
befolkningsökning på ca 1 % per år. Risk för olyckor har ett direkt samband med befolkningsstorlek 
och då förbundets inte fått kompensation för ökningen är detta att se som en årlig effektivisering och 
finansiell besparing. Risk för olyckor påverkas även av annat så som att trafikflödet på väg 40 ökat 
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med 10 % från att omskyltning mot Stockholm genomfördes. Antal händelser har inom SÄRF:s 
område ökat med 11,2 % de sista 5 åren, dvs. med 2,2 % per år. 
 
Vid Medlemsrådet 2019-04-26 var medlemskommunerna eniga om att fr.o.m. 2020-01-01 införa ny 
fördelningsmodell enligt förslag från ekonomichefsgruppen. Modellen innebär att 9 % fördelas med 
fast belopp per medlemskommun och 91 % fördelas enligt invånarantal per 31/12 året före 
beslutsåret och den införs med en femårig övergång. Förbundsdirektören fick i uppdrag att revidera 
Förbundsordningen med förslaget och beslut om ny Förbundsordning har fattats av direktionen samt 
av medlemskommunernas kommunfullmäktige. 
 
Medlemsavgiften fördelas nedan enligt direktionens beslut 2019-06-14 om Budgetram 2020. 
 

Kommun 
Internbudget 

2020 
Nyckel  
2020 

Bollebygd 8 864 5,21 % 
Borås 85 385 50,16 % 
Mark 33 384 19,61 % 
Svenljunga 10 472 6,15 % 
Tranemo 11 566 6,79 % 
Ulricehamn 20 548 12,07 % 
Summa 170 218 100,00 % 

 

9.4 Driftbudget 2020 
Arbetet med internbudgeten utgår från beslutad rambudget och verksamhet som är baserad på 
Handlingsprogram 2020 - 2023.  
 
För detaljer i verksamheten hänvisas till bilaga 1 och 2.  
 

Kontoklass                                   
Belopp i Tkr 

Resultat  
2018 

Internbudget 
2019 

Internbudget 
2020  

Intäkter 24 224 21 777 22 362 
Personal -121 319 -125 066 -127 761 
Materiel -12 558 -10 399 - 9 253 
Lokaler -13 498 -13 854 -14 141 
Tjänster exkl. lokal -16 168 -16 260 -16 739 
Avskrivningar -6 570 -6 971 -8 321 
Ränteintäkter 0 0 0 
Räntekostnader -13 -4 -20 

Summa Verksamhet -145 902 -150 777 -153 873 

     102,1% 

Avgiftsbestämd ÅP inkl. löneskatt  -5 403 -5 618 -6 129 
Övrig Pension inkl. löneskatt -5 079 -8 711 -10 627 
Ränta pensioner -1 884 -2 419 -1 871 

Summa Pensionskostnader -12 366 -16 748 -18 627 

     111,2% 

Summa Totalt -158 268 -167 525 -172 500 

     103,0% 
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9.5 Intäkter 
Verksamhetens intäkter ökar totalt från föregående år då intäkter för extern utbildning och avtal är 
högre men samtidigt har intäkt från Räddningstjänstavtal minskat då avtalet med Falköping 
upphörde 2019-07-01. 
 

9.6 Kostnader 
Kostnader för heltids personal har beräknats med ökning för lönerevision, direktionens arvoden är 
ökade enligt Borås stads avtal samt har minskning av kostnaden gjorts med neddragning av en tjänst. 
Den tjänst som försvunnit har delvis kompenserats med tjänsteavtal.  
Beräkningen av överanställning av brandmän avser att täcka tjänstledigheter och för att möta möjliga 
pensionsavgångar. Det pågår en generationsväxling inom förbundet och under 2020 har nio personer 
möjlighet att avgå med avtalspension vilket är en verksamhetsrisk, särskilt som underlaget för 
rekrytering är litet.  Kostnaden för överanställning belastar inte resultatet utan beräknas möta de 
minskade kostnader som uppstår vid tjänstledigheter etc.  
 
Kostnader för RIB-personal (Räddningstjänstpersonal i beredskap) och Räddningsvärn har baserats på 
361 anställda och beräknats enligt modellen för RIB17. 
 
Kostnader för lokaler är högre och hänförs framförallt till ökning av hyror. 
 
Kostnader för materiel och tjänster har både ökat och minskat i förhållande till nya avtal men är 
totalt något lägre då neddragning i besparingssyfte gjorts.  
 
Avskrivningar är beräknade enligt beslutad investeringsplan. 
 
Pensionskostnader är beräknade enligt prognos från KPA per 2019-08-31. 
 
De finansiella intäkterna avser till större delen avkastning på förbundets pensionskapital och 
likviditet. Förbundets medel är placerade på Borås Stads internbank. 
De finansiella kostnaderna utgör till största delen ränta på pensionsskulden för värdesäkring av 
tidigare avsättningar. 
 

9.7 Konsekvensbeskrivningar 
Förbundets intäkter från extern utbildning är reglerade enligt avtal. Många avtal har skrivits om eller 
ska skrivas om inför 2020 och det finns en viss osäkerhet om vilka utbildningar som ska eller kan 
genomföras.  
Det är en stor efterfrågan på Guttasjöns övningsfält både för utbildning och övning, både externt och 
internt. Samtidigt finns stort behov av renovering och utbyggnad av övningsfältets huvudbyggnad, 
konceptet friska brandmän där kontaminerat material kan omhändertas på ett säkert sätt bör 
implementeras, avskilda personalutrymmen ordnas samt är kök och matsal i behov av både 
renovering och mer yta. Kommer detta arbete att påbörjas under 2020 innebär det ett avbräck för 
verksamheten under vissa perioder vilket kommer att påverka genomförandet av utbildningar. 
Därigenom kan årets intäkter påverkas men däremot påverkas inte lokalkostnaden förrän tidigast 
2021. 
 
Förbundet har nio stycken som har möjlighet att gå i avtalspension 2020 men överanställning har 
skett för att möta både detta och planerade/förväntade tjänstledigheter.  
 
Organisationsjustering genomförs per 2020-01-01 som ämnar till en effektivisering av verksamheten. 
Rekrytering och tillsättning av den vakanta tjänsten som Räddningschef har genomförts under slutet 
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av 2019 och tjänsten kommer att vara tillika avdelningschef för avdelningen Analys och 
Verksamhetsutveckling. 
 
Med stigande pensionskostnader så har det blivit allt svårare att få en budget i balans. Arbete har 
utförts med besparingar på personal, materiel och tjänster. Räddningstjänst måste leverera när 
behov uppstår, då ska det finns personal på plats med all behövlig utrustning. Förbundet följer 
utvecklingen under året för att utvärdera resultatet av besparingarna. 
  

9.8 Risker 
Pensioner 
Enligt prognos från KPA per 2019-08-31 beräknas pensionskostnad att stiga 2020. Färre än 
budgeterat har går i avtalspension under 2019 vilket minskade årets kostnader och det påverkar 
kostnaden för SAP-R (Särskild Avtalspension inom Räddningstjänst) 2020.  
2021 minskar kostnaden för att öka 2022. Prognosen är beräknad enligt RIPS17 samt baseras på 
förväntad ränte- och reallöneutveckling m.m.  
 

 
 

 
 
Självrisk vid stor skada 
I händelse av stor skada är SÄRF:s självrisk vid Räddningsinsats 0,02 % av aktuell kommuns 
sammanlagda skatteunderlag föregående år vilket betyder en maximal risk på ca 4,5 Mnkr. 
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Förändrade klimatförhållande 
Händelser som ligger under gränsen för självrisk kan ändå påverka kostnaden kraftigt, t.ex. stor 
brand i fastighet 2019 då kostnaden för insatsen översteg budget med ca 1,1 Mnkr. Budget baseras 
på ett normalår men kostnadsbilden kan snabbt ändras.  
 
Rekrytering RiB-personal 
I budget för 2020 har beräkning av personalkostnader för RiB gjorts enligt verklig bemanning. Vid 
förändrat rekryteringsläge så att full bemanning uppnås kommer kostnaden att stiga.  
 
Personalomsättning brandmän heltid 
Det pågår en generationsväxling inom förbundet och under 2020 har nio personer möjlighet att avgå 
med avtalspension (SAP-R) vilket är en verksamhetsrisk, särskilt som underlaget för rekrytering är 
litet. Den finansiella risken är att det med kort varsel kan uppstå ökade kostnader för rekrytering och 
utbildning. 
 

9.9 Investeringar 
Förbundets investeringar består till största delen av fordon och materiel för den operativa 
verksamheten. Vid bildandet av SÄRF bestämdes att förbundet inte ska äga några fastigheter utan 
detta är en uppgift som kvarstår i respektive medlemskommun. I undantagsfall görs investeringar i 
inventarier som är kopplat till lokaler och övningsanordningar. 
Investeringar görs efter en långsiktig plan för att på det sättet säkerställa en jämn kvalité och en 
ekonomisk balans.  
Beslutade investeringar 2019 som inte påbörjats ingår i beslut för 2020. Den största posten som inte 
påbörjats är en Släck/räddningsbil, den kommer att avropas från det ramavtal som tecknas efter att 
pågående upphandling har slutförts. 
 

Investeringsplan 
Belopp i Tkr 

Från Budget 
2019 

Budget  
2020 

Investeringar 
2020 

Lastväxlare   2 300  2 300 

Höjdfordon  7 000 7 000  

Utbildningscontainrar  3 500 3 500  

Containrar för vatten 2 500  2 500 

Transportbilar och Räddningsbil 4 100 820 4 920  

Båtar 300  300 

Räddningsutrustning 650 250 900  

Reningsverk slangtvätt 500  500 

Elektronik, Teknikstöd, Ledningscentral 925 1 150 2 075  

Summa 8 975 15 020 23 995  

 

9.10 Uppföljning av ekonomi och verksamhet 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet görs efter varje tertial, för perioden januari t.o.m. augusti 
upprättas en delårsrapport och för helåret upprättas en årsredovisning. 

 



Bilaga 1

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Internbudget 2020 per avdelning och kontoklass

Budget per kontoklass

Kontoklass Internbudget 2019 Internbudget 2020

Intäkter 21 776 905 22 362 594

Personal -125 066 493 -127 759 899

Pension inkl ränta -16 747 763 -18 629 059

Materiel -10 398 695 -9 252 450

Tjänster -30 114 093 -30 880 341

Avskrivningar -6 971 000 -8 321 000

Ränteintäkt 0 0

Räntekostnad -4 000 -20 000

Kommunbidrag 165 100 000 170 218 000

Totalt -2 425 139 -2 282 155

Budget per Ansvar

Ansvar Internbudget 2019 Internbudget 2020

Direktion -374 000 -442 300

Revision -150 000 -177 760

Förbundsdirektör -4 502 270 -4 948 742

Kansli -10 709 289 -11 061 248

Analys & Verksamhetsutveckling -3 643 344 -8 941 426

Insats & Beredskap -60 781 584 -57 377 723

Personal Deltid -40 129 596 -41 422 238

Utbildning -4 819 326 -4 764 506

Teknik & fastighet -27 158 203 -24 994 180

Skydd & Samhälle -4 138 138 -3 864 815

Finansförvaltning 153 980 611 155 712 786

Totalt -2 425 139 -2 282 152

Budget Förbundsledning

Kontoklass Internbudget 2019 Internbudget 2020

Personal -3 946 337 -4 029 450

Pension -182 533 -195 337

Material -60 200 -52 452

Tjänster -837 200 -1 291 563

Totalt -5 026 270 -5 568 802
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Bilaga 1

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Internbudget 2020 per avdelning och kontoklass

Budget Kansli

Kontoklass Internbudget 2019 Internbudget 2020

Personal -7 280 444 -7 515 326

Pension -282 945 -288 002

Material -199 600 -182 040

Tjänster -2 946 300 -3 075 880

Totalt -10 709 289 -11 061 248

Budget Analys & Verksamhetsutveckling

Kontoklass Internbudget 2019 Internbudget 2020

Intäkter 1 846 888 1 719 275

Personal -1 538 877 -6 843 328

Pension -188 305 -820 438

Material -46 000 -52 580

Tjänster -3 717 050 -2 944 355

Totalt -3 643 344 -8 941 426

Budget Beredskap & Insats inkl Deltid löner

Kontoklass Internbudget 2019 Internbudget 2020

Intäkter 1 649 362 1 703 103

Personal -91 458 633 -89 933 402

Pension -10 443 139 -9 973 545

Material -313 245 -277 820

Tjänster -181 525 -136 300

Avskrivningar -164 000 -182 000

Totalt -100 911 180 -98 799 964

Budget Utbildning

Kontoklass Internbudget 2019 Internbudget 2020

Intäkter 5 624 000 5 398 580

Personal -7 510 536 -7 489 416

Pension -415 640 -373 474

Material -2 073 500 -1 802 328

Tjänster -443 650 -497 868

Totalt -4 819 326 -4 764 506
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Bilaga 1

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Internbudget 2020 per avdelning och kontoklass
Teknik & Fastighet

Kontoklass Internbudget 2019 Internbudget 2020

Intäkter 11 276 423 12 341 636

Personal -8 066 935 -7 121 919

Pension -692 273 -406 324

Material -7 701 850 -6 880 530

Tjänster -21 973 568 -22 927 043

Totalt -27 158 203 -24 994 180

Budget Skydd & Samhälle

Kontoklass Internbudget 2019 Internbudget 2020

Intäkter 1 380 232 1 200 000

Personal -5 204 731 -4 767 058

Pension -294 539 -285 725

Material -4 300 -4 700

Tjänster -14 800 -7 332

Totalt -4 138 138 -3 864 815

Budget Finans

Kontoklass Internbudget 2019 Internbudget 2020

Bankkostnad -4 000 -20 000

Personal -60 000 -60 000

Pension -4 248 389 -6 286 214

Avskrivning -6 807 000 -8 139 000

Kommunbidrag 165 100 000 170 218 000

Totalt 153 980 611 155 712 786
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Internbudget 2020 per ansvar & projekt

Ansvar 100 Direktion

P-kod Projekt Internbudget 2019 Internbudget 2020

LA100 Löpande administration -74 000 -42 300

LA110 Personalutbildning 0 0

LONER Löner från Hogia lön -300 000 -400 000

Totalt -374 000 -442 300

Ansvar 110 Revision

P-kod Projekt Internbudget 2019 Internbudget 2020

LA101 Löpande administration -100 000 -97 760

LONER Löner från Hogia lön -50 000 -80 000

Totalt -150 000 -177 760

Ansvar 120 Förbundsdirektör

P-kod Projekt Internbudget 2019 Internbudget 2020

LA102 Löpande administration -322 900 -382 003

LA110 Personalutbildning -174 600 -519 820

SA310 Information -463 300 -478 852

LONER Löner från Hogia lön -3 541 470 -3 568 067

Totalt -4 502 270 -4 948 742

Ansvar 200 Kansli

P-kod Projekt Internbudget 2019 Internbudget 2020

LONER Löner från Hogia lön -5 169 064 -5 260 718

BB305 Arbetsmiljöutbildning -48 500 -319 600

BB310 Körkortsutbildning -100 000 -150 400

BB350 Företagshälsovård -1 337 075 -1 240 200

SA100 Löpande administration -249 500 -212 600

SA110 Personalutbildning -106 600 -105 280

SA120 Ekonomihantering -498 500 -488 200

SA130 Dokumenthantering -125 000 -60 000

SA140 Telefonväxel -261 000 -223 000

SA150 Kontorsmateriel & maskiner -214 700 -176 600

SA160 Försäkringar -825 000 -825 000

SA200 Personalhantering heltid -744 250 -812 750

SA205 Trivselpengar Hel- och Deltid -156 000 -156 000

SA210 Personalhantering deltid -308 200 -250 900

SA220 Lönehantering -565 900 -780 000

Totalt -10 709 289 -11 061 248
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Bilaga 2

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Internbudget 2020 per ansvar & projekt
Ansvar 400 Analys & verksamhetsutveckling

P-kod Projekt Internbudget 2019 Internbudget 2020

AF230 Avtal Krisberedskap och säkerhet 0 0

IA100 Löpande administration 0 -62 300

IA110 Personalutbildning 0 -56 400

BB100 Avtal Falköping 316 000 0

BB101 Avtal Mullsjö -20 900 -15 000

BB102 Avtal Gislaved -239 400 -200 000

BB104 Avtal Falkenberg 500 500

BB105 Avtal Herrljunga 30 000 30 000

BB106 Avtal RSG -9 500 -9 500

BB107 Avtal Jönköping -50 000 -50 000

BB108 Avtal Alingsås-Vårgårda -9 500 -9 500

BB112 Avtal IVPA 0 -30 000

BB200 RCB - beredskap -651 294 -700 000

IB110 Restvärdesräddning 350 000 530 000

IB130 SOL-centralen -109 250 -89 400

IB140 SOS-Alarm -3 250 000 -2 519 895

LONER Löner från Hogia lön 0 -5 759 931

Totalt -3 643 344 -8 941 426

Ansvar 410 Insats & Beredskap

P-kod Projekt Internbudget 2019 Internbudget 2020

BA100 Löpande administration -215 775 -93 320

BA101 Löpande administration RiB 0 -18 800

BA110 Personalutbildning -179 551 -108 100

BB110 Avtal Rexam 365 000 374 000

BB120 Avtal Vattendykning 0 0

BB210 IL2 - beredskap -653 750 -690 000

BB220 Räddningsinsatser extra ordinära -121 145 -123 140

IB100 Räddningstjänstplanering -23 050 -21 620

IU110 Internutbildning, deltid -618 200 -750 000

IU130 Grundutbildning, deltid, preparand o rök -520 000 -520 000

LONER Löner från Hogia lön -58 815 113 -55 426 746

Totalt -60 781 584 -57 377 726
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Bilaga 2

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Internbudget 2020 per ansvar & projekt
Ansvar 412 Personal Deltid & Värn

V-kod Verksamhet Internbudget 2019 Internbudget 2020

201 0 0

210 Bollebygd deltidskår -2 808 881 -2 877 726

211 Töllsjö räddningsvärn -183 864 -188 170

221 Dalsjöfors deltidskår -2 771 568 -2 843 991

222 Fristad deltidskår -2 775 994 -2 881 683

223 Viskafors deltidskår -2 194 074 -2 267 538

224 Borgstena räddningsvärn -132 083 -134 919

225 Hedared räddningsvärn -142 479 -145 533

230 Svenljunga deltidskår -2 863 208 -2 993 848

231 Mjöbäck deltidskår -2 428 054 -2 484 321

240 Tranemo deltidskår -1 822 468 -1 875 914

241 Dalstorp deltidskår -2 593 862 -2 712 140

243 Limmared deltidskår -1 822 468 -1 875 916

244 Länghem räddningsvärn -166 788 -170 318

250 Ulricehamn deltidskår -4 386 278 -4 538 672

251 Hökerum räddningsvärn -136 504 -139 431

252 Trädet deltidskår -1 614 244 -1 684 159

253 Vegby deltidskår -2 578 695 -2 650 720

254 Liared räddningsvärn -130 529 -133 328

260 Kinna/Skene heltid/deltid -1 206 185 -1 296 043

261 Fritsla deltidskår -1 256 789 -1 291 135

262 Horred deltidskår -2 528 132 -2 579 950

263 Sätila deltidskår -2 442 289 -2 497 330

264 Torestorp deltidskår -1 144 160 -1 159 453

Totalt -40 129 596 -41 422 238

Ansvar 420 Utbildning

P-kod Projekt Internbudget 2019 Internbudget 2020

BB300 Kompetensutbildning MSB -1 454 000 -1 312 500

EA100 Löpande administration -11 450 -4 512

EA110 Personalutbildning -53 300 -46 812

EU110 Sommarprojekt m.m. -145 000 -145 000

EU200 Brandkunskap extern kund 206 000 206 000

EU201 Uppdragsutbildningar 300 000 300 000

EU210 Heta arbeten 412 000 0

EU212 Brandfarlig vara 3 000 0

EU218 Sotningskurs 6 000 6 000

EU220 Sjukvårdsutbildning 254 000 254 000

EU230 Avtal räddningstjänstgymnasiet Mark 303 000 106 000

EU231 Avtal räddningstjänstgymnasiet Sven Eriksson 0 106 000

EU232 Avtal räddningstjänstgymnasiet Övriga 0 80 000

EU234 Avtal Vårdhögskola 35 000 -29 000

EU235 Avtal Medlemskommuner 521 692 1 552 862

EU240 GRIB 1 055 000 1 400 000

EU299 Uthyrning externa anordnare 500 000 500 000

IU100 Internutbildning, heltid -115 900 -115 700

LONER Löner från Hogia lön -4 580 342 -5 689 393

TG110 Kök / matsal 85 600 95 488

TG120 Lönebidragsanställning -55 026 -71 555

TG200 Övningsanordningar -1 033 300 -967 222

TG210 Övningsmateriel -1 052 300 -989 162

Totalt -4 819 326 -4 764 506
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Internbudget 2020 per ansvar & projekt
Ansvar 430 Teknik & Fastighet

P-kod Projekt Internbudget 2019 Internbudget 2020

LONER Löner från Hogia lön -8 301 838 -7 038 490

BB320 Fysisk träning -198 200 -212 550

IB120 Automatiska brandlarm 7 305 300 8 304 350

IB160 Kommunikation -1 541 400 -1 737 260

SA190 Museet -38 000 -28 200

SA201 System alkoholtestning -16 400 -11 400

SA290 Personalservering -18 500 -31 300

SA300 IT/Datahantering -1 994 800 -2 009 300

TA100 Löpande administration -12 100 -11 374

TA110 Personalutbildning -36 800 -50 760

TA120 Lönebidragsanställning 0 0

TL100 Inventarier till brandstationer -278 900 -262 166

TL205 Guttasjön, fastigheter -638 500 -678 372

TL210 Bollebygds brandstation -452 800 -418 820

TL211 Töllsjö brandstation -128 300 -128 300

TL220 Borås brandstation -5 153 550 -5 118 627

TL221 Dalsjöfors brandstation -175 500 -201 879

TL222 Fristad brandstation -207 500 -239 742

TL223 Viskafors brandstation -96 500 -114 343

TL224 Borgstena brandstation -33 500 -41 349

TL225 Hedareds brandstation -32 000 -33 819

TL226 Förråd Borås -48 000 -50 000

TL230 Svenljunga brandstation -1 074 000 -1 090 300

TL231 Mjöbäcks brandstation -140 500 -142 100

TL240 Tranemo brandstation -390 000 -396 500

TL241 Dalstorps brandstation -145 000 -147 000

TL243 Limmareds brandstation 0 0

TL244 Länghems brandstation -66 000 -66 700

TL250 Ulricehamns brandstation -1 370 900 -1 390 940

TL251 Hökerums brandstation -57 500 -58 300

TL252 Trädets brandstation -197 968 -224 000

TL253 Vegby brandstation -105 500 -106 900

TL254 Liareds brandstation -72 500 -73 400

TL260 Skene brandstation -2 064 800 -2 110 612

TL261 Fritsla brandstation -165 000 -167 800

TL262 Horred brandstation -532 000 -537 900

TL263 Sätila brandstation -254 800 -255 200

TL264 Torestorp brandstation -104 000 -105 700

TL265 Förråd Skene -79 000 -69 000

TL269 Skene övningshus -204 900 -204 260

TV100 Fordonsverkstäder -4 045 600 -3 903 940

TV120 Rökskyddsverkstad -365 900 -344 380

TV130 Kemverkstad -189 500 -177 660

TV140 Slangverkstad -259 500 -243 280

TV150 Radioverkstad -373 400 -612 620

TV155 Radiolänknät -36 247 -74 467

TV160 Skrädderi -1 776 400 -1 504 640

TV170 Ersättningsförråd -895 400 -786 780

TV180 Tvätthall -80 600 -73 880

TV190 Snickeri -13 500 -12 220

Totalt -27 158 203 -24 994 180
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Internbudget 2020 per ansvar & projekt
Ansvar 440 Skydd & samhälle

P-kod Projekt Internbudget 2019 Internbudget 2020

AF100 Analys och uppföljning 0 -50 000

AF140 Extraordinära händelser -5 000 -4 700

LONER Löner från Hogia lön -5 136 638 -4 919 323

MA100 Löpande administration -23 800 -15 792

MA110 Personalutbildning -72 700 -75 000

MF100 Tillsyn LSO 300 000 300 000

MF113 Tillst brandfarliga och expl. varor 300 000 400 000

MF120 Avtal byggnadsnämnder 500 000 500 000

, Sotningsverksamhet 0 0

Totalt -4 138 138 -3 864 815
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